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ET LITE FORORD
Vi hadde kommet til hotellet sent på kvelden den 16. mai 2008, og da vi tittet ut av vinduet om
morgenen, så vi rett ned på et utgravningsområde. Vi var midt i Roma, den evige stad, og skulle
feire nasjonaldagen på uvanlig vis. Samtidig var det ikke til å underslå at tidspunktet hadde blitt
litt mer upassende enn vi hadde forestilt oss da vi bestilte turen.
For lanseringen av boka «Granskingen» hadde måttet utsettes to måneder etter at nye dokumenter fra kommunens fjernarkiv på Lillehammer hadde seilt inn like før manuset gikk i trykken
– og snudd opp/ned på mye av det jeg hadde skrevet. Så nå hadde jeg forberedt meg på å
håndtere per e-post fra Roma de bestillingene som skulle strømme inn, dvs forklare for kundene
at de måtte vente et par uker.
I mellomtiden skulle vi traske i omgivelser som var to tusen år gamle for å bli minnet om at alt
som er forgjengelig, likevel lever videre på sin måte.
Vi fant raskt ut at utgravingen på Torre Argentina dreide seg om en del av Pompeius’ teater, som
i år 44 f.Kr. ble benyttet til senatsmøter mens den egentlige senatsbygningen var under oppussing. Vi kikket altså fra vårt hotellvindu ned på det stedet hvor Cæsar ble myrdet. Det ga mange
assosiasjoner, og jeg ble blant annet minnet om Cæsars svigerfar, Lucius Calpurnius Piso
Caesonius, eieren av ett av Antikkens største biblioteker. Det gikk tapt da Herculaneum den 24.
august år 79 e.Kr. ble ødelagt av det samme vulkanutbruddet som forseglet Pompeii. Men noen
av tekstene blir nå likevel brakt for dagen igjen ved moderne teknikk.
Det var Caesonius som sa: «Fiat justitia ruat coelum», eller «La rettferdighet skje om så himmelen
faller».
Jeg skulle gjerne ha satt det som motto på tittelsida, tenkte jeg, der jeg gikk og forberedte meg på
flommen av bestillinger.
Nå fikk vi likevel god tid til det vi egentlig hadde kommet for. Jeg hadde bestilt et opplag på
1500. Over 1200 av disse har ligger på lager inntil nå nylig. Det har i hvert fall lært meg at en ny
bok om samme tema bør ha noe beskjednere mål. Noen vil da si: «Har du ikke lært? Hvorfor
skrive og utgi bøker som ingen vil ha?»
Noen vil ha dem.
Skriftkulturen er det viktigste menneskeslekten har frambrakt. Den har gjort det mulig å bevare
menneskelig erfaring på godt og vondt over generasjonene, uavhengig av flokkens umiddelbare
behov for å definere virkeligheten – i fortid og nåtid..
Trysil den 20. november 2017
Bjørn Skåret
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INNLEDNING
Varslernes kår har endret seg. Jeg tror på varslerne, sier Jonas Gahr Støre i en aktuell sak. Da jeg
på nyåret 1986 varslet ordføreren i Trysil, som også var leder av Trysil Arbeiderparti, om meget
mistenkelige håndteringer av kommunens avtaler om oljeleveranser, skjedde ingen ting annet enn
at rådmannen ble informert under hånden og kunne gjøre visse mottrekk.
Vel fem år senere kom helt andre saker opp i dagen og inngikk som elementer i den såkalte
«Rådmannssaken i Trysil», som rystet hele kommuneorganisasjonen gjennom et helt år. Den
endte med at et såkalt ad hoc-utvalg, nedsatt av fylkesmann Odvar Nordli, i hovedsak renvasket
rådmann Martin Gran for alle anklager – med den ikke uvesentlige sideeffekt at også ordfører og
fylkesmann kunne puste lettet ut. For dermed var klare og godt dokumenterte klager mot dem
for partisk og inhabil saksbehandling også blitt begravet. To departementer sørget for det.
Rådmannssaken og den måten den ble behandlet på, var for meg en så sjokkartet opplevelse at
jeg som følge av den gikk inn i en depresjon og ble sykmeldt og arbeidsudyktig. Jeg kom aldri mer
tilbake i fast arbeid og måtte avfinne meg med AFP i 2000 – 62 år gammel.
Jeg hadde da bak meg flere tiår med aktiv virksomhet i Arbeiderpartiet, AUF og AOF. Medlem er
jeg ennå.
Jeg hadde også vært aktiv i min fagorganisasjon og var leder i Trysil lærerlag en lang periode. I ti
år hadde jeg hatt min arbeidsplass på Trysil skolekontor i Trysil rådhus og oppfattet det slik at jeg
hadde tillit og troverdighet.
Plutselig var alt dette borte. Ikke fordi at jeg var avhengig av å bli trodd på udokumenterte
påstander, men fordi min dokumentasjon enten ikke ble lest eller ble bevisst misforstått og
skjøvet til side som irrelevant. Det var ingen tvil om årsaken: Jeg hadde tillatt meg å kritisere
framtredende personer i Arbeiderpartiet som Arvid Nyberg og Odvar Nordli. En må kjenne til
hvilken posisjon disse to hadde, for å forstå hva jeg med det hadde gjort meg skyldig i. «Vær klar
over at du skubber deg på mastodonter», sa en av dem jeg viste manuset til på forhånd.
Noe av det verste var den rollen som den lokale pressen spilte i forbindelse med offentliggjøringen og presentasjonen av «granskingsrapporten». Utvalget hadde i hui og hast et avsluttende
møte på fylkesmannens kontor lørdag den 29. juni 1991. For utvalgslederen, sorenskriver
Mæhlumshagen, hadde fått gjenpart av det brevet jeg hadde sendt fylkesmannen tre dager før.
Uansett hvilket svar Odvar Nordli hadde på de to spørsmålene jeg der stilte ham, ville det bety
alvorlige skjær i sjøen for de konklusjoner som utvalget hadde lagt opp til – og som rådmannen
på et tidlig tidspunkt må ha blitt informert om, bedømt ut fra hans selvsikre opptreden.
På grunn av hastverket i sluttfasen, var det utelukket å ha noe slikt som en pressekonferanse i
forbindelse med offentliggjøringen. Dessuten var det jo ikke godt å vite hvem som kunne finne
på å dukke opp der med spørsmål.
Det som skjedde, var at fylkesmannen etter avsluttet møte skrev og undertegnet et følgebrev til
sin oppdragsgiver, Trysil formannskap, og la det i kurven for utgående post, vedlagt rapporten –
etter å ha tatt de nødvendige kopier. Noen av disse har i løpet av ettermiddagen blitt overrakt
Martin Gran personlig, slik at han har kunnet avlevere et eksemplar til den journalisten i
Østlendingen som hadde hatt saken som «sin».
Mandag 1. juli hadde Østlendingen granskingsutvalgets renvasking av Martin Gran som sitt
hovedoppslag, og NRK Hedmark brukte sine nyhetssendinger utover dagen til å referere
konklusjoner og reaksjoner med avisoppslaget som utgangspunkt..
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Først tirsdag 2. juli kom rapporten fram til den egentlige adressat. Men da hadde også redaktør
Bjørnerud i Hamar Arbeiderblad kommet på banen. I sin lederartikkel nøyde han seg ikke med å
forutsette at rapporten var den endelige sannhet om rådmannnssaken. Han benyttet også
anledningen til å hylle rådmann Gran og ordfører Nyberg som idealer og foregangsfigurer i
kommuneledelse, samtidig som Olav Teppen ble uthengt for å ha «drevet en prosedyre på
grensen av ren personforfølgelse uten tanke på hva hans spill har påført andre personer av
personlige belastninger».
Mine bidrag ble forbigått i stillhet – i hvert fall ikke nevnt i skriftlig form. Jeg forsøkte å få til en
offentlig debatt omkring granskingsrapporten. I tre innlegg i lokalpressen tok jeg opp den måten
som utvalget hadde behandlet mine klagemål på, foruten at jeg gikk grundig inn på de sprikende
og innbyrdes motstridende begrunnelser som var gitt fra departement, fylkesmann og granskingsutvalg når det gjaldt habilitetsvurderinger. Tausheten var øredøvende.
I ettertid har jeg lest Arbeids- og administrasjonsdepartementets siste svarbrev til Olav Teppen.
Det var datert 25. juni, dvs samme dato som mitt siste brev til Nordli. Her avvises Teppens klage
med den begrunnelse at Fylkesmannnen ikke deltar i utvalgets arbeid og at spørsmål om hans
habilitet derfor er irrelevant.
Brevet slutter slik: «Avslutningsvis vil departementet påpeke at når dette utvalget har avsluttet sitt arbeid og
svar er avgitt til kommunen, vil det være full anledning for Dem og andre til å ta innholdet opp til eventuell kritisk
diskusjon.»
Ja, sånn kan det sies.
Den som vil vite mer om hva som faktisk skjedde, vises til min bok GRANSKINGEN – Forsinket
rapport fra en varsler, som kom ut i 2008. Den følger som gratis vedlegg til dette heftet.
Et kort sammendrag av saken og av mine anklagepunkter mot norske myndigheter, slik de er
beskrevet i boka, får en ved å lese mitt brev av 1.11.2008 til Justisdepartementet. Det inngår som
en del av den korrespondanse jeg har ført med ulike instanser etter at boka kom ut.
En vanlig og forståelig innvending mot utgivelsen av GRANSKINGEN var at den kom for sent:
«Hvorfor nå?» Svaret er at jeg rakk det ikke før. Andre ting dukket opp i mellomtiden, og det var
dessuten nødvendig å få det hele noe på avstand.
En ganske annen sak er at mange vel mente at den aldri skulle ha vært skrevet, at sårene nå hadde
grodd og at det måtte gå an å legge ting bak seg. Og at feil mann hadde skrevet boka. Jeg har altså
kommet til at jeg ikke kunne legge avgjørende vekt på det.
På ett punkt er jeg likevel enig: Selve rådmannssaken – anklagene mot Martin Gran for diverse
forhold i Trysil kommune – hadde ikke dimensjoner av interesse utenfor lokalsamfunnet. Den
burde ha blitt ryddet opp i raskt og effektivt. Det ville trolig ha fått konsekvenser for noen få
enkeltpersoner. Jeg mener at det kunne ha skjedd dersom den prosedyren som Olav Teppen
fremmet forslag om i kommunestyre og formannskap, hadde blitt fulgt.
Det var dekkaksjonene på alle forvaltningsnivåer som gjorde denne saken spesiell. For meg
betydde det ganske mye at jeg i etterhånd gikk inn i et bokprosjekt fra krigens dager hvor både jeg
og min familie var sterkt berørt og hvor mye av den samme problematikken gjorde seg gjeldende:
Menn med makt som ofret sine underordnede for å berge sitt eget skinn og til fordel for sine
medsammensvornes interesser.
Særlig ille føltes det at det var folk innenfor offentlig forvaltning – altså personer som skulle være
folkets tjenere – som ikke holdt mål. Og at så mange ikke brydde seg. Eller ikke torde.
Alt som er skrevet i embets medfør og som blir gjengitt her, er trolig i sin formelle orden etter
gjeldende regler. Min kritikk vil derfor ennå bli oppfattet og utlagt som sær, usaklig og sårende.
Så galt kan det gå.
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DEN FJERDE STATSMAKT
BOKLANSERING
Den 17. april 2008 sendte jeg ut invitasjon til pressekonferanse på Norsk Skogmuseum i Elverum
i forbindelse med den nye boka fra Fregn Forlag. Den gikk til de fire største avisene i Hedmark, ti
Oslo-aviser og NRK. Da hadde allerede en journalist fra NRK-Hedmark meldt sin interesse.
Jeg hadde med meg Gullen, som hadde laget omslaget og Olav Teppen. Det var to frammøtte,
fra Lokalavisa og Østlendingen, som begge fikk med seg et anmelder-eksemplar. Referatene
dagen etter gjenga greit hva som hadde foregått på presse-konferansen, men lite om innholdet i
boka. Derimot hadde begge aviser innhentet kommentarer fra tre av hovedpersonene.
Arvid Nyberg skulle ikke lese den. Odvar Nordli skulle kanskje lese den, men husket ellers ikke
saken som den viktigste han hadde arbeidet med som fylkesmann. Martin Gran «driter i» hva
Bjørn Skåret må ha skrevet i sin paranoia.
Én avis, Hamar Arbeiderblad, kom senere med en anmeldelse av boka – som plaster på såret
fordi de ikke hadde dekket pressekonferansen. Geir Vestad fant boka rå, hensynsløs og ensidig,
men velskrevet og med «en kraft og overbevisning som ikke unngår å gjøre inntrykk». Det kan vel
forfatteren godt leve videre med.
PRESSENS FAGLIGE UTVALG
Et år senere summerte jeg opp i mer generelle vendinger mine erfaringer med pressen i et
oppfølgingsbrev til Pressens faglige utvalg i forbindelse med en klagesak mot Lokalavisa SørØsterdal.
I brevet skriver jeg at saken har størst interesse sett i forhold til pressens samfunnsrolle, slik den er
definert i Vær Varsom-plakaten, spesielt i punktene 1.4 og 1.5:
«Min bok «GRANSKINGEN – forsinket rapport fra en varsler» tar opp konkrete korrupsjonslignende
forhold i en kommuneadministrasjon som ble vurdert av et offentlig utvalg for snart 18 år siden. Som det framgår
av mitt forord i boka, var og er disse forholdene av mindre offentlig interesse enn den såkalte granskingsprosessen
og dens preg av tildekkingsaksjon ellet «cover up» som det heter på moderne norsk..
Det som kompliserer det hele, er at konklusjonene i sluttrapporten fra utvalget helt ukritisk ble adoptert av de to
lokalavisene, noe jeg setter i sammenheng med den måten de valgte å presentere saken på gjennom et helt år i
1991. I boka retter jeg sterk kritikk både mot navngitte avisfolk og mot den rolle avisene påtok seg i saken.
Lokalavisa Sør-Østerdal, derimot, eksisterte ikke den gang, og redaktøren var ukjent med saken før jeg tok den
opp igjen i min bok. Denne avisen skulle således ikke ha noe redaksjonelt motiv for å unnlate å gå inn i saken,
Jeg må innrømme at disse forhold har hatt betydning for den form min klage til PFU har fått, sammen med det
faktum at denne avisen har spredt en injurie om min psykiske tilstand: Jeg har valgt den vinklingen som jeg
realistisk sett har trodd vil ha størst mulighet for å gjøre saken aktuell for behandling i PFU. Jeg ser ingen
mulighet for å tvinge Hamar Arbeiderblad og Østlendingen til å skrive om ting som de helst ser unevnt. I så måte
fungerer de godt som «den fjerde statsmakt»: Godt integrert.
Oppsummert: Jeg mener pressens behandling av rådmannssaken i Trysil i 1991 og av boka GRANSKINGEN
i 2008 bør være av stor prinsipiell interesse å få drøftet i PFU. En slik drøfting vil jeg anta vil være en naturlig
del av eller konsekvens av den konkrete klagebehandling jeg har bedt om.
Til ytterligere belysning av hva «rådmannssaken i Trysil» dreier seg om og har utviklet seg til, legger jeg ved kopi
av mitt brev av 1. november 2008 til Justisdepartementet.»
PFU nøyde seg med å vise til at saken var foreldet.
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RIKSAVISENE
Den 24. april 1991 hadde VG et stort oppslag om rådmannssaken i Trysil under tittelen «Kriger
mot pampene», illustrert med et portrett av en smilende Olav Teppen. Reportasjen gjaldt ellers et
utspill fra jusprofessor Fleischer som mente at fylkesmann Nordli burde trekke seg helt ut av
granskingen av Gran som følge av inhabilitet. Departementet valgte å ikke ta opp hansken, og det
var nok fornuftig. Kort tid før dette hadde en journalist fra avisen ringt meg for å få min
kommentar, men jeg avslo med den begrunnelse at jeg ventet på innkalling til et nytt møte med
ad hoc-utvalget og fant det riktigst at de ble forelagt mine opplysninger vedrørende Nordlis
habilitet først. Jeg innser nå at det var en feilvurdering. Det er ikke avisenes oppgave å avsløre
offentlig snusk dersom det ikke er lesere å vinne eller penger å tjene. Så VG «slapp» saken.
Aftenposten hadde også hatt en notis om rådmannen som sparket kommunekassereren uten
grunn. Etter at rapporten forelå, ville Gran ha dementi og erstatning for tort og svie og fikk
kommunen til å betale advokatregningene. Det førte ikke fram. At kommunen dessuten - så snart
rådmannen var blitt renvasket av fylkesmannen – unngikk rettssak ved å betale et betydelig beløp
til den suspenderte kommunekassereren for tort og svie, vekket heller ikke avisens interesse.
Klassekampens Finn Sjue hadde noen saftige oppslag omkring rettsforliket. Over en hel side den
29. august 1991, med overskriften «Knusende nederlag for Trysil-toppene», skrev han at
rådmannen og den politiske ledelsen hadde lidd et totalt nederlag. Men så var det slutt. Noen
kritisk gjennomgang av granskingsrapporten i lys av mine og Olav Teppens kommentarer var det
ikke plass til. Dermed slapp to departementer, fylkesmannen og den sorenskriveren som hadde
ledet utvalget, billig unna.
«Makta rår,» sa den fjerde statsmakt og kastet ut katta.

BREV TIL JUSTISDEPARTEMENTET
Den 1. november 2008 sendte jeg følgende brev til Justisdepartementet under overskriften
KRAV OM GRANSKING AV GRANSKINGSPROSESS OG -RAPPORT:
«Jeg vil med dette kreve at granskingen/ undersøkelsen av den såkalte ”Rådmannssaken i Trysil”
som Fylkesmannen i Hedmark satte i gang i og med sine brev av 7. februar og 21. mars 1991 etter
vedtak i Trysil formannskap den 24. januar 1991 (F.sak 24/91), blir gransket – subsidiært at den
framlagte rapport blir erklært for død og maktesløs.
Som grunnlag for kravet viser jeg til følgende:
1. Uavklart lovhjemmel for granskingen/undersøkelsen:
1.1 Trysil formannskap oversendte saken til fylkesmannen i Hedmark etter en saksutreding som ordføreren hadde skrevet i samråd med fylkesmannen. Her ble det vist til
et utkast til ny kommunelov (NOU 1990:13) hvor det forutsettes at lovlighetskontroll
av den kommunale forvaltning kan delegeres fra departement til fylkesmann1.
1.2 Fylkesmann Nordli hevdet at han utførte oppdraget som en ren fylkesmannskontroll i
henhold til sin instruks. Mot dette taler det forhold at utgiftene til arbeidet ble dekket
av Trysil kommune, ikke av fylkesmannen2
1.3 Arbeids- og administrasjonsdepartementet anså at det nedsatte ad hoc-utvalget - med
visse mangler - fungerte som en granskingskommisjon i henhold til G-48/753 og at
fylkesmannen var ute av utvalget4
2. Fylkesmannen var inhabil
Vedlegg nr. 1
Vedlegg nr. 2
3
Feilaktig nummer på rundskrivet (G-18/75) rettet 15. juli 2012
4
Vedlegg nr. 11
1
2
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3.

4.

5.

6.

2.1 Fylkesmannen hadde tidligere behandlet eller uttalt seg om flere av de forhold som
skulle granskes.
2.1.1 Han hadde to ganger uttalt seg til Kommunaldepartementet om en klage i forbindelse med kommunevalget i Trysil 1987 uten å kontrollere de faktiske forhold.
2.1.1.1 Da kravet ble reist om at også klagesaken måtte granskes5, ba fylkesmannen raskt om en habilitetsvurdering – vel å merke på et grunnlag som
utelukket at hans behandling av denne saken kom med i vurderingen.6
2.1.2 Han hadde unnlatt å gripe inn overfor kommunen i forbindelse med at ordføreren
hadde undertegnet et banklån på 6 mill kroner uten fullmakt.
2.1.3 Han hadde behandlet en klage fra en søker på helsesøsterstilling i kommunen.
2.2 Fylkesmannen ba selv departementet om en avgrenset vurdering av sin habilitet.
Departementets betingede habilitetsgodkjennelse av 12.03.1991 omfattet derfor ikke
de forhold som er nevnt under 2.1. og er irrelevant i forhold til situasjonen.
Nedsettingen av ad hoc-utvalget var lovstridig/skjev.
3.1 Fylkesmannen var inhabil.
3.2 Utvalget bestod av bare menn og var i strid med likestillingsloven.
3.3 To tredeler av utvalget var tidligere rådmenn i hedmarkskommuner.
Fylkesmannens tilrettelegging av materiale for utvalget var ufullstendig og villedende.
4.1 Finansdepartementets brev av 17.01.91 til Kommunaldepartementet vedr. skattefogd
Stendahls kritikk av rådmann Gran, videresendt herfra til Fylkesmannen, synes ikke
å være forelagt utvalget. Brevet ble heller ikke videresendt til Trysil kommune.7
4.2 Et brev fra rådmann Gran av 25.01.91, sendt via fylkesmannen til Finansdepartementet, ble ikke videresendt fra Fylkesmannen og nådde aldri fram til adressaten8. Departementet ble dermed unndratt mulighet til å kommentere de påstander og forsøk på
tilbakevising av skattefogdens kritikk som rådmannens brev inneholder. Ad hocutvalget la imidlertid rådmannens påstander til grunn for sin vurdering.
Utvalgets undersøkelse var partisk.
5.1 Utvalget av personer som ble innkalt til intervju var skjevt.
5.1.1 Rådmann Gran ser ut til å ha fått inn alle sine vitner.
5.1.2 En sentral person som ba om å forklare seg i forbindelse med den såkalte
”Helsesøstersaken” (dr. Hellerud), ble ikke innkalt.
5.1.3 Tidligere styrer på Trysil aldershjem ble ikke innkalt i forbindelse med egen sak.
5.1.4 Verken kommunekassens nestleder eller plasstillitsvalgte ble innkalt, derimot
konstituert kommunekasserer etter rådmannens ønske.
5.1.5 Teknisk sjef, som burde ha forklart seg om ”Olje-saken”, ble ikke innkalt.
5.1.6 Kommunerevisors forslag på vitner (formannskapsmedlemmer) ble ikke fulgt.
5.2 Utvalget inntok selv det standpunkt at det ikke ville behandle saksforhold som senere
skulle behandles ved domstolene (suspensjonen av kommunekassereren). Dette var
likevel ikke til hinder for at utvalget ensidig refererte rådmannens prosedyre for egen
sak og refererte til den som ”fakta” i sin sluttrapport.
5.3 Utvalgets praksis med å informere rådmannen om innholdet i vitneforklaringene etter
hvert møte, var spesielt uheldig i forbindelse med kommunekasserer Pedersens forklaring. Dette la til rette for et samarbeid om hvilke spørsmål som skulle stilles til
Pedersen med henblikk på hvilken strategi og hvilken prosedyre kommunen skulle
velge i forhold til den foreliggende stevning for herredsretten.
Utvalgets rapport lider av katastrofale svakheter både med hensyn til saksutredning og
konklusjoner.

Vedlegg nr 3
Vedlegg nr 4
7
Se vedlegg 13. Brevet fra Finansdep. er unntatt offentlighet, kfr. vedlegg 15
8
Vedlegg 15.
5
6
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6.1 Utvalget sluttet seg til fylkesmannens mangelfulle utredning av fakta når det gjelder
klagen over kommunestyrevalget i 1987. Det valgte dermed å se bort fra avgjørende
politiske vedtak og vesentlige sider ved den forvaltningsmessige praksis i kommunen.9
6.1.1 Innehaver av stillingen som personalkonsulent ble personalsjef med innstillingsmyndighet og dermed ikke valgbar til kommunestyret som følge av formannskapets vedtak i møte den 20. august 1987 (Forhandlingsprotokoll godkjent).
6.1.2 Påstanden fra ordfører og rådmann om at personalsjefen ikke kunne ha selvstendig innstillingsmyndighet før kommunestyret hadde behandlet og vedtatt
instruksendring for rådmannen og ny instruks for personalsjefen, ble lagt til
grunn for departementets vedtak i klagesaken. Påstanden er feilaktig.
6.1.2.1 Kommunestyret hadde gitt formannskap og administrasjonsutvalg fullmakt til å sette organisasjonsplanen for sentraladministrasjonen ut i livet
og var selv ferdig med saken.
6.1.2.2 Kommunens reglement fastslo at vedtak av instrukser var en oppgave
som var tillagt administrasjonsutvalget.
6.1.2.3 Det har aldri vært praksis i Trysil kommune at vedtak av instruks har
markert stillingsendring.
6.1.3 Utvalget avdekket ikke at valgstyrets protokoll fra det møtet som godkjente
valglistene, var ført på ureglementært vis10.
6.1.3.1 Protokollen nevner ikke at møtet ble avbrutt for at valgstyrets leder skulle
konferere telefonisk med departementet om Eva Jensens valgbarhet.
6.1.3.2 Protokollen refererer ikke hvilke spørsmål som ble stilt til departementet
og hvilke svar som ble gitt.
6.1.3.3 Vedtakene er innført i ettertid av rådmann Gran, som ikke deltok i møtet.
Det eneste som er ført i protokollen under selve møtet, er signaturene. Et
vedtak om godtgjørelse til rådmannen er protokollført uten at saken stod
på saklista for møtet.
6.2 Utvalget avviste eller misforstod dokumenterte opplysninger om den såkalte Oljesaken: At rådmann Gran ved svikefull opptreden brøt opp et gunstig avtaleforhold
mellom Trysil kommune og selskapet Norol til fordel for en langt dyrere avtale med
en partner som han selv inngikk i privat kompaniskap med like etterpå.
6.2.1 Utvalget bagatelliserte rådmannens underslag av brev fra den tidligere avtalepartneren til formannskapet og sine egne svar.
6.2.2 Utvalget godtok ukritisk rådmannens uriktige påstander om at hans forhold til
den nye avtalepartneren ikke var av en slik art at det gjorde ham inhabil.
6.2.3 Utvalget oppdaget ikke at rådmannen manipulerte formannskapet ved hjelp av
to ulike avtaleutkast med samme oljeleverandør. Det første utkastet, med lav
pris, brukte han til å legitimere utskvisingen av en ferdig forhandlet avtale med
det andre selskapet. Dette utkastet ble aldri lagt fram for formannskapet.
Derimot la rådmannen det fram for teknisk sjef og knyttet sine saksmerknader
til hans kommentar. Som vedlegg til saken benyttet han imidlertid en senere
framforhandlet avtale med langt høyere pris på autodiesel. Dette utkastet ble
godkjent som grunnlag for leveransene de følgende år.11
6.3 Utvalget valgte å legge rådmannens forklaring vedrørende suspensjonen av
kommunekassereren til grunn for sin framstilling, i strid med eget utsagn om at ”det
neppe er riktig å kommentere og konkludere i spørsmål som senere skal avgjøres av
retten”. Det resulterte i en rekke utsagn med tvilsomt faktagrunnlag:
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6.3.1 Utvalget fastslo at rådmannens ”hensikt” med suspensjonen var å få fjernet
kommunekassereren fra kontoret for å få undersøkt regnskapene. Et vel så
sannsynlig motiv var hans behov for å få avledet oppmerksomheten fra eget
ansvar etter at kommunens revisor hadde etterlyst tiltak for bedre økonomistyring i kommunen. Utvalget berørte heller ikke det forhold at rådmannen på
dette tidspunkt forberedte arbeidet med en ny organisasjonsplan for sentraladministrasjonen som forutsatte – i strid med kommuneloven – at stillingen som
kommunekasserer skulle fjernes.
6.3.2 Utvalget gir – uten dokumentasjon - formannskapet skylden for at reaksjonen
”ble noe skarpere enn det som sannsynligvis var nødvendig” – og frikjenner
rådmannen.
6.3.3 Utvalget skriver at det var ”uheldig og unødvendig” at stillingen som kommunekasserer ble lyst ledig, men slår fast som et faktum at dette ikke er et forhold
som rådmannen kan lastes for ettersom ”initiativet til utlysningen kom fra et
enstemmig administrasjonsutvalg der også to representanter fra Kommuneforbundet deltok.” Utvalget nevner ikke at rådmannen hadde unnlatt å informere de
folkevalgte om den reelle situasjon: At kommunekassereren var blitt forledet til
å tro at stillingen som kommunekasserer ville bli inndratt og hadde skrevet
under en avtale om ny stilling som følge av dette. Det var således rådmannens
ansvar at administrasjonsutvalget feilaktig oppfattet stillingen som ubesatt.12
6.3.4 Utvalget viser til at rådmannen fulgte ”råd” fra kommunens advokat og skattefogden om å sette i verk suspensjon, uten å nevne at begge disse baserte sine
vurderinger på subjektive utsagn fra rådmannen – bl.a. når det gjaldt hans møte
med representantene for Kommuneforbundet.
6.4 Utvalget uttalte seg om rådmannens, ordførerens og fylkesmannens habilitet uten
hjemmel i sitt mandat og på en måte som var i strid med de faktiske forhold.
6.4.1 Utvalget foretok seg ingen ting for å avdekke rådmann Grans forhold til Svein
Nordal til tross for at de sammen stiftet et finansieringsselskap, basert på en
kommunal bevilling som var gitt bare uker i forveien etter saksbehandling av
Martin Gran. En lignende søknad fra en annen søker var tidligere avslått.
6.4.2 Utvalget erklærte ordfører Nyberg som habil til tross for at han hadde stor
interesse av å få avgrenset granskingen – for eksempel i forhold til saken med
klagen over kommunevalget i 1987. Nyberg hadde også under det kommunestyremøtet hvor saken ble reist, gitt uttrykk for den oppfatning at gransking av
rådmannen var et alt for drastisk tiltak. Han hadde således personlig interesse av
å styre saken over til fylkesmannen i stedet for til Kommunaldepartementet.
6.4.3 Utvalget viser til at departementet har avgitt en uttalelse om fylkesmann Nordlis
habilitet den 12.03.91 og slutter seg til den. Det gjør imidlertid ikke oppmerksom
på at departementet bare har svart på det spørsmål som fylkesmannen selv har
stilt og som var avgrenset til om han kunne bli inhabil som følge av vennskap og
kjennskap til rådmenn og ordførere i eget fylke. Utvalget påstår også at Olav
Teppen ikke selv har konkretisert noen annen inhabilitetsgrunn.13 Dette er
påviselig ikke korrekt.14
Det vises for øvrig til pkt. 2 ovenfor.
6.5 Utvalget har – utenom mandatet – valgt å avgi en uttalelse om ”Rådmannens væremåte i enkelte situasjoner”.15 Dette avsnittet er i følge utvalget blitt til ”spesielt med
bakgrunn i de intervjuer/forklaringer utvalget har fått fra ulike personer i kommuneBjørn Skåret: ”Granskingen” s. 122-123
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administrasjonen.” Utvalget har kommet til at rådmannens ”noe brå væremåte”
sannsynligvis er forklaringen på at det har oppstått ”unødig harde konfrontasjoner”.
Utvalget ”ser ikke bort fra” at den kritikken som er rettet mot rådmannen kort og godt
er en ’takk for sist’ fra ”personer som ved en eller annen anledning har fått føle
rådmannens noe brå væremåte.”
Grunnlaget for denne konklusjonen er meget tvilsom.
6.5.1 Rådmannens væremåte var ikke noe tema i intervjuene, bedømt ut fra de
utskrifter som fremdeles er tilgjengelige.
6.5.2 Undertegnede ble ikke spurt og uttalte seg heller ikke om rådmannens væremåte.
6.5.3 Utvalgets omtale av kritikken mot rådmannen - som ”takk for sist”-reaksjoner
fra personer som har blitt støtt av rådmannens væremåte - karakteriserte Olav
Teppen under kommunestyrebehandlingen som ”Løgn nr 13” fra utvalget.16
6.6 Rådmannens saksbehandling/saksframlegg generelt: Utvalget skriver at rådmannen
”gjennomgående gjør en god jobb på dette feltet. Innstillingene synes relativt
grundige og bilagt med de relevante dokumenter”.17
Denne uttalelsen gir, bedre enn noe annet, grunnlag for å vurdere kvaliteten på
utvalgets arbeid.
6.6.1. Blant de saker som utvalget bør ha studert ekstra grundig, finner vi følgende:
F.sak nr 186/85 og F.sak nr 293/90. De er alle behandlet i utvalgets rapport.
6.6.1.1 F.sak nr 186/85: Inngåelse av kontrakt med Trysil Bil og Maskin AS.
Saksutredningen inneholder knapt en eneste korrekt saksopplysning.
(Jfr. pkt 6.2.3 ovenfor – fotnote 10)
6.6.1.2 F.sak nr 293/90: Suspensjon fra stilling som kommunekasserer.
Saken har ingen saksutredning ut over det som framgår av det eneste
vedlegget til saken: Brev av 24.10.1990 til kommunekasserer/
økonomisjef Pedersen fra rådmann Gran. I brevet vises det til at det i
den senere tid har vært ”en rekke mangler ved de merkantile rutiner
som kommunekassereren har et klart ansvar for”. Et brev fra revisor,
datert 22.10. som burde være relevant for saken, er ikke vedlagt saken
eller nevnt.
Brevet fra rådmannen viser så til opplysninger fra Norsk Kommuneforbund, avd. Trysil om ”at det er avdekket en kassamanko fra avdelingens kasse som du har ansvar for.” Skriftlig bekreftelse, for eksempel i form av politianmeldelse, som fylkesmannen hadde tilrådd før
suspensjonssak eventuelt ble reist – var av gode grunner heller ikke
vedlagt saken. Av dokumenter som videre burde ha vært relevante
vedlegg, kan nevnes Arbeidsmiljølovens bestemmelser om suspensjon
og Reglement for Trysil kommune.
6.6.2 Andre eksempler på rådmannens saksbehandling i tilknytning til de saker som
ad hoc-utvalget hadde til vurdering, er V-saker nr 13/87 og nr 15/87.18
V-sak nr 18/91 daterer seg til etter at utvalgets arbeid var avsluttet, men før
saken var behandlet av kommunestyret
6.6.2.1 V-sak nr 13/87: Godkjenning av innkomne listeforslag
Rådmannen leverte på forhånd to alternative saksutredninger med
innstilling til valgstyrets leder: En for og en mot godkjennelse av
personalsjefens plass på Arbeiderpartiets liste. Selv valgte han å ikke
delta i møtet. Valgstyret fikk seg forelagt bare det ene alternativet.
Bjørn Skåret: ”Granskingen” s. 271
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Etter møtet førte rådmannen inn vedtaket øverst på det løse arket
hvor valgstyrets medlemmer og lensmannen hadde signert sin
deltagelse i møtet.
6.6.2.2 V-sak nr 15/87: Godtgjørelse til valgstyrets leder og forhåndsstemmemottakere.
Utenom saklista er godtgjørelse til rådmannen på kr 8 900 for ekstraarbeid innført på samme sted i protokollen som foregående sak.
6.6.2.3 V-sak nr 18/91: Fastsettelse av godtgjørelse i forbindelse med kommune- og
fylkestingsvalget 1991 (Se fotnote 17).
Som saksdokument er oppført B-rundskriv nr 35/91. (Se vedlegg 14)
Det er ikke vedlagt saken. Under ”Forslag til vedtak” er det skrevet:
Saken legges fram uten innstilling.” Underforstått: Rådmannen
erklærer seg inhabil.
Den erkjennelsen hindrer ham ikke i å legge til rette beslutningsgrunnlaget for det vedtak som han forutsetter at formannskapet skal gjøre.
Under ”Merknader” redegjør rådmannen for utvalgte deler av innholdet i B-rundskrivet. Det omhandler eventuell godtgjørelse til leder av
valgstyret og til stemmemottakere. Om siste kategori skriver rådmannen:
”I samme rundskriv gjør KS tilråding også om godtgjøringssatser til lensmenn som
stemmemottakere. Dersom det er flere stemmemottakere i kommunen, forutsettes
godtgjøringen forholdsmessig fordelt. For Trysil utgjør den anbefalte satsen kr 5 600.
Stemmemottaket var i 1989 i Trysil lagt til rådmannskontoret.
Ved stortingsvalget i 1989 fikk rådmannen godtgjort sitt ekstraarbeid med valget i
h.h.t. tilråding fra KS.
Valgstyret anmodes om å vurdere en eventuell utbetaling av godtgjørelse for
ekstraarbeid med valget i h.h.t. tilråding fra KS.”
Følgende vedtak er protokollert i saken:
”Rådmannen godtgjøres for sitt ekstraarbeid med kommune- og fylkestingsvalget i
samsvar med veiledende satser gitt i Sentralforbundets rundskriv 35/91.”
Det er grunn til å anta at vedtaket ville ha blitt noe annerledes dersom
også kap III i rundskrivet var blitt referert for formannskapet. Det omhandler eventuell godtgjørelse til de av kommunens arbeidstakere som
har oppgaver i forbindelse med valget: Det vises til reglene om overtidsgodtgjøring i Fellesbestemmelsene og til arbeidsmiljølovens § 50
om overtid. Men ettersom rådmannen ved særskilt vedtak allerede var
blitt bevilget en ekstra årlig godtgjøring på 10 000 kroner for uspesifisert overtid, ville bestemmelsene vanskelig kunnet utløse ekstra godtgjøring for ham.
7.

Utvalgets rapport bidro til å stemple varslerne som kverulanter med de følger det fikk for
dem selv og deres familier. At uretten nå har fått råde i mange år, bør ikke være noe
argument for å la den fortsette.
Trysil den 1. november 2008
Bjørn Skåret

Vedlegg til saken: Se vedlagt liste
Gjenpart uten vedlegg går til: Trysil formannskap
Fylkesmannen i Hedmark
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Liste over vedlegg
1. Utskrift av F-sak 24/91, Trysil formannskap
2. Brev av 07.02.1991 fra fylkesmann Nordli. Oppnevning og mandat
3. Brev av 18.02.1991 fra Bjørn Skåret til fylkesmannen
4. Brev av 25.02.1991 fra fylkesmann Nordli til Kommunaldepartementet
5. Oversendelse av 6.03.1991 fra KAD til AAD
6. Brev av 12.03.1991 fra AAD til fylkesmann Nordli: Fylkesmannens habilitet
7. Brev av 21.03.1991 fra fylkesmannen til Trysil formannskap
8. Brev av 30.03.1991 fra Olav Teppen til Trysil kommune, fylkesmannen, AAD m.fl.
9. Notat fra Forvaltningspolitisk avdeling, AAD, til statsråden 24.04.1991
10. Brev av 21.05.1991 fra Olav Teppen til AAD, med gjenpart til bl.a. ad hoc-utvalget
11. Brev av 26.06. fra AAD til Olav Teppen
12. Brev av 26.06.1991 fra Bjørn Skåret til fylkesmannen (journalført 01.01.07, ikke besvart)
13. Innkalling/ sakliste/ protokoll for Trysil valgstyre, møte den 28. juli 1987
14. B-rundskriv nr 35/91 fra Kommunenes Sentralforbund
15. E-postmelding av 10.12.2007 fra Finansdepartementet til Bjørn Skåret
16. Brev av 13.12.2007 fra fylkesmannen til Bjørn Skåret
17. Brev av 21.12.2007 fra Kommunaldepartementet til Bjørn Skåret
18. RAPPORT fra utvalget som har gjennomgått og vurdert rådmann Martin Grans
saksbehandling i Trysil kommune. Avgitt 29.06.1991
19. Trysil kommunestyre: KS-sak nr 53/91: Utvalgets rapport vedr. rådmannens
saksbehandling.
Boka ”GRANSKINGEN – Forsinket rapport fra en varsler” (Fregn Forlag 2008) er tidligere
sendt justisministeren med brev av 27.09.2008 vedrørende brudd på arkivloven hos
fylkesmannen i Hedmark.»

*

I departementets svarbrev av 1.12.2008, undertegnet av rådgiver Embla Degrum og avdelings¨direktør Tone Celius, heter det:
«Når det gjelder din henstilling om på nytt å undersøke de hendelsene du viser til i din bok «Granskingen», så
faller det utenfor Justisdepartementets ansvarsområde å ta stilling til en eventuell ny gransking nå. Det utvalget
som i sin tid ble opprettet for å undersøke de nevnte forholdene, ble oppnevnt av fylkesmannen. Fylkesmennene er
underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet. En henvendelse om ny gransking bør derfor rettes dit.»

FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET
Den 1. januar 2009 videresendte jeg svaret fra Justisdepartementet og kopi av mitt brev til
Fornyings- og administrasjonsdepartementet og ba om fornyet vurdering av de forhold som i sin
tid gjorde det mulig for daværende fylkesmann å legge departementets uttalelse av 12.03.1991 til
grunn for den påstand at han var erklært habil i saken. Jeg ba også om en veiledning om hvilke
muligheter jeg hadde til å komme videre med saken.
Den 1. februar ba jeg om en bekreftelse på at brevet var mottatt og spurte om når jeg eventuelt
kunne vente et svar. Jeg fikk melding tilbake om at brevet var mottatt og journalført og at jeg
kunne kontakte saksbehandler Øyvind Bjørn på telefon hva angikk framdriften.
Det var unødvendig å vise til saksnummer da jeg fikk saksbehandleren på tråden, for han visste
straks hva det gjaldt da jeg presenterte meg. Jeg fikk vite at de hadde lest boka meget grundig og
at jeg skulle få svar selv om det tok noen tid.
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INGEN GRUNN TIL NY VURDERING Svaret fra departementet kom etter tre dager. Her heter det:
«I brevet ber du departementet ta opp til ny vurdering de forhold som i sin tid gjorde det mulig for daværende
fylkesmann å legge AADs brev av 12-03.1991 til grunn for den påstand at han var erklært habil i saken.
Departementet ser per dags dato ikke noen grunn til å foreta en ny vurdering av de nevnte forhold.»
Den 14. mai 2012 skrev jeg igjen til FAD idet jeg viste til at jeg hadde henvendt meg til Trysil
formannskap og bedt om at rapporten fra fylkesmannens ad hoc-utvalg måtte bli erklært død
og maktesløs. I den forbindelse viste jeg til brev av 6. mars 1991 fra avdelingsdirektør
Lindgren i Kommunaldepartementet hvor Nordlis anmodning om habilitetsvurdering ble
oversendt til AAD ( FAD) som rette vedkommende. Ettersom dette skjedde etter avtale med
prosjektleder Lea, ba jeg om å få opplyst hva slags prosjekt som Jon A. Lea var leder for:
Hva var temaet for prosjektet? Når ble det opprettet? Når ble det avsluttet? Foreligger det en
sluttrapport?
Videre viste jeg til at vedkommende saksbehandler hadde vært ansatt i departementet i bare
tre måneder i en 60 % stilling og at behandlingen av Odvar Nordlis habilitet var vedkommendes første egentlige saksbehandlingsoppgave. Jeg fant derfor grunn til å stille spørsmål
om behandlingen av fylkesmannens habilitet var i samsvar med gjeldende praksis, eller om
den var spesiell.
Den 12.07. fikk jeg følgende svar:
Vi har tidligere svart på din henvendelse vedr. fylkesmann Nordlis habilitet. I brev av 4.02.09 sier vi at
departementet ikke ser noen grunn til å foreta en ny vurdering av de nevnte forhold. Vi kan ikke se at den
nevnte behandlingsmåte av fylkesmann Nordlis habilitet var spesiell. Habilitet vurderes først av den tjenestemann saken gjelder; er vedkommende i tvil, kan saken legges fram for departementet til vurdering. Det er da
departementet som foretar vurderingen. Hvilken saksbehandler som behandler saken, har derfor i utgangspunktet ingen betydning.
Vi kan ellers opplyse at prosjektleder er en stillingstittel som noen ganger benyttes i forvaltningen, og den
trenger ikke være knyttet til ett konkret prosjekt. Det var heller ikke tilfelle for Jon A. Leas stilling.»
NYTT BREV TIL DEPARTEMENTET
Til tross for at departementet tydeligvis syntes de nå hadde gjort fyllestgjørende rede for sin
behandling av saken, skrev jeg dagen etter følgende brev tilbake:
Jeg viser til deres brev av 12. juli, som svar på min henvendelse av 14. mai.
Dere skriver at departementet tidligere har svart på min henvendelse vedr. fylkesmann Nordlis habilitet og at dere i
brev av 04.02.09 har gitt uttrykk for at ”departementet ikke ser noen grunn til å foreta en ny vurdering av de
nevnte forhold.” Dette er ikke helt presist. I det nevnte brevet heter det: ”Departementet ser per dags dato ikke
noen grunn til å foreta en ny vurdering av de nevnte forhold.”
Jeg satte dette forbeholdet i forbindelse med at vedkommende saksbehandler over telefon kunne forsikre meg at de
hadde lest min bok «Granskingen – Forsinket rapport fra en varsler» meget grundig. Mine påstander i boka ble
ikke kommentert, dvs da heller ikke forsøkt tilbakevist, og jeg tolket dette som en innrømmelse av at saken ikke
var helt ute av verden. Tatt i betraktning den dokumentasjon jeg har lagt fram i min bok, fant jeg dette rimelig.
Jeg innser nå at departementets avvisning er uten forbehold.
Jeg blir minnet om at habilitet først vurderes av den tjenestemann saken gjelder, og at han så legger spørsmålet fram
for departementet til vurdering dersom han er i tvil. ”Det er da departementet som foretar vurderingen. Hvilken
saksbehandler som behandler saken, har derfor i utgangspunktet ingen betydning.”
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Den som har lest min bok, vil vite at Nordli i utgangspunktet ikke var i tvil da Olav Teppen protesterte mot at
fylkesmannen skulle lede granskingen av rådmann Gran og begrunnet det med å vise til påstått inhabilitet pga
vennskap og kjennskap. Med god grunn avviste Nordli dette og erklærte at dersom noen fastholdt påstanden, fikk
de ta det opp med hans foresatte, departementet. Han presiserte at han selv ikke ville gjøre det.
Så skjedde det uvanlige at fylkesmannen etter noen dager ombestemte seg og likevel ba et departement vurdere om
han kunne være inhabil i rådmannssaken som følge av at han etter et langt liv i politikken kjente rådmennene og
ordførerne i sitt eget fylke. Et enklere spørsmål å svare på, kunne vel ikke Kommunaldepartementet ha fått.
Likevel tok det halvannen uke før departementet traff en avgjørelse, og den gikk ut på å oversende saken til
Arbeids- og administrasjonsdepartementet som ”rette vedkommende”.
Jeg har satt fylkesmannens helomvending i sammenheng med at han i mellomtiden hadde fått et brev fra undertegnede hvor jeg ba om at rådmann Grans befatning med en klage i forbindelse med kommunevalget 1987 også
måtte granskes. Fylkesmannen hadde den gang i to brev til departementet gått god for feilaktige påstander fra
ordfører og rådmann uten å undersøke saken, med den følge at klagen ble avvist.
Jeg ser det som naturlig at mitt brev av 18.03.1991 kan ha stilt fylkesmannen overfor en ny situasjon, som igjen
førte til at han fant det hensiktsmessig å be om en vurdering av sin habilitet. Det jeg imidlertid har funnet mindre
forståelig, er den problemstilling han har lagt fram for departementet. Hvis han virkelig ønsket å stå på sikker
grunn, burde han ha stilt spørsmål om han var habil til å granske rådmannens (og ordførerens) forhold til
valgbarhetsklagen av 1987. I stedet sørget han for at det spørsmålet ikke ble vurdert.
Slik betraktet finner jeg altså fylkesmannens egenvurdering av sin habilitet noe spesiell. Jeg finner det også spesielt
at han ikke adresserer sin forespørsel til AAD, som var hans foresatte, men til det departementet han selv tidligere
hadde ledet og som nå ble ledet av den nylig avgåtte leder av hans eget fylkesparti. Videre synes det noe spesielt at
dette departementet venter halvannen uke før saken oversendes AAD som rette vedkommende – til tross for
henstilling fra Nordli om rask behandling.
Når FAKD nå finner at behandlingen av fylkesmann Nordlis habilitet ikke var spesiell, så refererer det seg vel
til den interne saksbehandlingen her. Men noe spesielt må det vel være når saksbehandleren finner grunn til å stille
spørsmål til fylkesmannen om han har hatt noen av de saker som skal granskes til behandling tidligere – og får
benektende svar.
Og jeg finner det meget spesielt at fylkesmann og departement har helt ulik oppfatning av det nedsatte ad hocutvalgets status uten at dette tilsynelatende blir oppdaget av noen av partene.
Departementet oppfatter utvalget, med visse tillempinger, som en granskingskommisjon i henhold til F-48/75 fra
Justisdepartementet. Nordli oppfatter det som et utvalg som utfører en del av fylkesmannens kontrolloppgaver på
hans vegne. Departementet skriver den 26. juni 1991 at spørsmål om Nordlis habilitet er ”irrelevant” fordi han
”er ute av utvalget”. Nordli mener spørsmålet er irrelevant fordi utvalget utfører oppgaver som hører inn under
hans instruks og ikke har noe med ekstraordinær gransking å gjøre. Ferdigstillingen av utvalgets rapport ble utført
på fylkesmannens kontor og i hans eget nærvær.
Utvalgets rapport opplevde jeg i 1991 som et rystende overgrep, satt i scene av framstående representanter for
myndighetene, med ryggdekning i to departementer. Jeg er ikke i tvil om at dette var sterkt medvirkende til at jeg i
1993 ble langtidssykmeldt, 53 år gammel, for aldri mer å komme tilbake i fast arbeid. Den gang var varsling da
heller ikke noen aktverdig syssel, langt mindre noe som myndighetene oppfordret til.
Det framgår vel av dette at jeg ikke er ferdig med saken. Jeg ønsker svar på ett spørsmål til slutt:
Er det fremdeles praksis når et departement blir bedt av en tjenestemann om en vurdering av vedkommendes
habilitet, at man er bundet til den problemstilling som tjenestemannen har presentert? Kan ikke departementet, ved
berettiget tvil, foreta en uavhengig vurdering av saken? Så vidt jeg forstår, er dette spørsmålet av interesse for flere
enn meg.
Hilsen Bjørn Skåret
Gjenpart: Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité
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INNHOLDSLØST SVAR FRA DEPARTEMENTET
Den 10. september 2012 svarte fungerende avdelingsdirektør Janne Corneliussen og seniorrådgiver Øyvind Bjørn slik:
«Vi har tidligere svart på dine henvendelser om daværende fylkesmann Nordlis habilitet i våre brev av 4.02.09
og 12.07.09.
Til slutt i ditt brev har du et generelt spørsmål vedr. habilitet. I følge forvaltningslovens §8 er det tjenestemannen
selv som avgjør om han er inhabil. Dersom en part krever det eller tjenestemannen finner grunn til det, kan han
forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse. For fylkesmannen vil dette være Fornyings-,
administrasjons- og kirkedepartementet. Det vanlige vil da være at departementet tar utgangspunkt i den
problemstilling som tjenestemannen presenterer, men departementet gjør alltid en uavhengig vurdering av saken og
står fritt til å innhente tilleggsopplysninger om det anser behov for det.»

SIVILOMBUDSMANNEN
I sitt brev av 4.2.2010 hadde FAD vist til at Stortingets ombudsmann for forvaltningen kunne
være en mulighet for å komme videre med saken. Å gå veien om domstolene var også et alternativ, men kunne bli kostbart.
Den 17. januar 2010 sendte jeg derfor følgende brev til Sivilombudsmannen:
«Jeg tillater meg med dette å klage over relevant og manglende oppfølging fra Statens side av klager vedrørende den
prosess som ble satt i gang i og med fylkesmann Nordlis brev av 7. februar 1991 til ass. fylkesmann Ola
Skjølaas, tidligere rådmann i Ringsaker, Bjarne Mork, tidligere personalsjef i Hedmark fylkeskommune, Sverre
Øverhaug og avdelingsdirektør Arvid Hannerød i Kommunaldepartementet vedrørende vurdering av visse
påstander om rådmann Gran i Trysil.
Det ommøblerte ad hoc-utvalget, under ledelse av sorenskriver Mæhlumshagen, avga sin innstilling 29. juni samme
år. Her ble rådmann Gran i hovedsak renvasket for beskyldninger om brudd på lov og reglement. I mellomtiden
hadde Forbruker og administrasjons-departementet avvist en klage over inhabilitet hos fylkesmann Nordli med den
begrunnelse at fylkesmannen var ute av utvalget.
Jeg var en av dem som la fram konkrete og begrunnede anklager mot rådmann Gran, bl.a. om feilaktige opplysninger til Kommunaldepartementet i forbindelse med en klage over kommunevalget i 1987 og korrupsjon i forbindelse med leveranser av oljeprodukter til kommunen.
Jeg ble langtidssykmeldt i 1993 og kom ikke tilbake i stilling, men lot meg førtidspensjonere (AFP - etter avtale
med fylkeskommunen den 1. januar 2000).
I 2008 utga jeg boka «GRANSKINGEN – forsinket rapport fra en varsler» hvor jeg dokumenterer at
rådmannen hadde gjort seg skyldig i lovbrudd og at fylkesmannens behandling av saken – i samarbeid med
ordføreren – hadde karakter av tildekking av de faktiske forhold. Jeg påviser videre hvordan to departementer
bidro til at de påklagede forhold ikke ble avdekket. Spesielt viser jeg hvordan Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) i første omgang erklærte fylkesmannen habil i henhold til hans egen (irrelevante)
problemstilling, og i andre omgang avviste at saken over hode reiste spørsmål om habilitet ettersom fylkes-mannen
iflg. AAD «var ute av utvalget». Departementet overså det forhold at fylkesmannen hevdet å utføre «granskingen»
som en rutinemessig kontrolloppgave i henhold til sin instruks, mens det selv la til grunn at det man hadde for seg,
var en ekstraordinær gransking i samsvar med Rundskriv G-18/75 fra Justisdepartementet. Jeg påviser i min
bok at fylkesmannen selv hadde behandlet flere av de saker som skulle granskes og aktivt deltok i ad hoc-utvalgets
arbeid.
I mitt arbeid med boka brakte jeg på det rene at alle nedtegnede forklaringer for ad hoc-utvalget, inklusive mine
egne, er blitt ulovlig fjernet fra fylkesmannens arkiv, og ingen vet hvor de i dag befinner seg. Jeg har satt dette i
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forbindelse med mitt besøk på kontoret den 1. april 1997 hvor jeg etterlyste hva som hadde skjedd med et brev jeg
hadde sendt den 26. juni 1991, og hvor jeg stilte konkrete spørsmål vedrørende fylkesmannens habilitet.
Det viste seg at brevet, som jeg aldri har fått svar på, var blitt arkivert etter at ad hoc-utvalgets arbeid var
avsluttet. I forbindelse med svinnet fra arkivet har jeg anmeldt daværende (1997) konstituert fylkesmann Jon A.
Lea til politiet for brudd på Arkivloven. Daværende prosjektleder Lea var for øvrig en av dem som behandlet
formannskapsmedlem Olav Teppens gjentatte klager over fylkesmann Nordlis habilitet i Arbeids- og administrasjonsdepartementet i 1991.
Anmeldelsen er henlagt som foreldet.
I et brev av 1. november 2008 til Justisdepartementet (kfr. vedlegg) ba jeg om at granskingsprosessen i forbindelse
med rådmannssaken i Trysil måtte bli gransket – subsidiært at den framlagte rapport måtte bli kjent død og
maktesløs. I sitt svar viser departementet til at det faller utenfor dets ansvarsområde å ta stilling til saken og viser
meg til Fornyings- og administrasjonsdepartementet.
Den 1. januar 2009 ba jeg i brev til FAD om «..å ta opp til fornyet vurdering de forhold som i sin tid gjorde det
mulig for daværende fylkesmann å legge AADs brev av 12.03.1991 til grunn for den påstand at han var erklært
habil i saken». Videre ba jeg departementet om veiledning i «..hvilke muligheter jeg har til å komme videre med
saken».
I sitt svar av 4. februar 2009 svarer departementet at de «per dags dato» ikke ser noen grunn til å foreta noen ny
vurdering av de nevnte forhold. Som en siste utvei for å komme videre med saken blir det vist til domstolene.
Jeg har altså i stedet valgt å gå til Sivilombudsmannen. Så vidt jeg forstår, må det først og fremst være FAD som
har ansvaret for at det overgrep mot sannhet og rett som har funnet sted, ikke er blitt avdekket. Jeg regner med at
det finnes mange gode grunner også for Sivilombudsmannen til, å la saken ligge, ikke minst det at den har sitt
utgangspunkt langt tilbake i tid. Jeg tør likevel be om at man i det minste etterlyser en begrunnet forklaring fra
FAD på hvorfor man der ikke vil ta saken opp til fornyet vurdering.
Jeg viser til følgende vedlegg:
1. «Granskingen – forsinket rapport fra en varsler» (Fregn Forlag 2008)
2. Brev av 01.11.2008 fra Bjørn Skåret til Justisdepartementet
3. Brev av 01.12.2008 fra Justisdepartementet til Bjørn Skåret
4. Brev av 01.01.2009 fra Bjørn Skåret til Fornyings- og administrasjonsdepartementet
5. Brev av 04.02.2009 fra FAD til Bjørn Skåret
Jeg står selvfølgelig til tjeneste med ytterligere opplysninger og dokumentasjon dersom det er ønskelig.»
IKKE NOE Å UTSETTE –
Sivilombudsmannen ga sitt svar i brev av 26.01.2010. Hanne S. Nymoen viser til at fristen for å
klage til Sivilombudsmannen er ett år og at min klage således er foreldet.
«Når det gjelder Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets avslag på kravet om å ta saken opp til ny
vurdering, er det vanskelig å se at det på rettslig grunnlag er noe å utsette på departementets avgjørelse.
Saken gir etter dette ikke grunn til noe ytterligere herfra og er med dette avsluttet. Den tilsendte boken returneres
vedlagt.»

STORTINGETS KONTROLL- OG KONSTITUSJONSKOMITÉ
Umiddelbart etter at jeg hadde levert brevet til Sivilombudsmannen, skrev jeg slik til Stortingets
kontroll- og konstitusjonskomité:
«Vedlagt følger gjenpart av en klage som jeg i dag har sendt til Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Jeg
regner ikke med at det vil føre til noe ettersom det lett kan vises til relevante formelle grunner for å la saken ligge.
Jeg har likevel funnet det riktig å stå løpet helt ut og benytte de muligheter til å kreve rettferdighet som vårt
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samfunn stiller til rådighet for sine borgere. Jeg er kjent med at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité også
behandler sivilombudsmannens årsmelding.
Klagen har 5 vedlegg, hvorav jeg spesielt vil vise til
-

-

Min bok «Granskingen – Forsinket rapport fra en varsler», hvor jeg grundig gjør rede for saken slik jeg kjenner
den (Vedlegg I)
Mitt brev av 1. november 2008 til Justisdepartementet, som i konsentrert form dokumenterer hvilke lovbrudd og
hvilke brudd på sedvane og reglement som har funnet sted på ulike forvaltningsnivåer i forbindelse med
fylkesmannens behandling av rådmannssaken i Trysil (Vedlegg IV). Vedleggene til dette brevet kan ettersendes
dersom det skulle bli nødvendig».

Den 1. februar 2011, etter å ha mottatt avslaget fra Sivilombudsmannen, sendte jeg et nytt brev til
komitéen. Her heter det bl.a:
«Jeg tar da til etterretning at alle ordinære muligheter som står til min rådighet, bortsett fra å ta saken til
domstolene, er prøvd uten at noen instans har funnet å ville gå inn i de realiteter som jeg har presentert. Det betyr
at omfattende og alvorlige lovbrudd på flere nivåer i den offentlige forvaltning har kunnet finne sted under dekke av
gjeldende lovbestemmelser om foreldelse, samt den mulighet til klausulering som fylkesmannsembetet har.
Jeg har ikke mer å legge til av saksopplysninger. Realitetene taler for seg, kfr. den dokumentasjon som foreligger i
min bok.
Jeg føler likevel et sterkt behov for å uttrykke at dette resultatet umulig kan være noe som samfunnet er tjent med.
Selvfølgelig er jeg selv personlig skadelidende. Jeg er ikke i tvil om at depresjon og førtidspensjonering har sammenheng med de erfaringer jeg har gjort i denne saken. Følgelig kunne noen mene at jeg burde søke rettferdserstatning
etter gjeldende ordning. Men saken blir ikke opplyst med det, og det er andre enn jeg som har lidd mer alvorlig
skade.
Derfor er ikke dette noe aktuelt alternativ.
Jeg anser imidlertid at dette er en sak for Kontroll- og konstitusjonskomitéen dersom den selv vil, men at dette da
vil være ekstraordinært. Med henvisning til mitt brev av 18. januar vil jeg derfor med dette be om et møte med
komitéens sekretariat om saken.»
BREVVEKSLING MED ANDERS ANUNDSEN
Det ble ikke noe møte med sekretariatet. Derimot skrev komiteens leder, Anders Anundsen, slik
til meg den 10. februar, med vennlig hilsen:
«Komiteen har merket seg Sivilombudsmannens vurdering og finner ikke grunnlag for å gå inn i saken. På denne
bakgrunn er det heller ikke grunnlag for et møte med komiteens sekretariat.»
Den 15. februar skrev jeg tilbake. Jeg uttrykte forståelse for at de forhold som jeg hadde tatt opp,
var foreldet og at det var forståelig at Sivilombudsmannen ikke hadde funnet grunnlag i sin
instruks for å ta saken opp til behandling.
Derimot hadde jeg vanskeligere for å forstå at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ikke
fant det interessant å gå inn i noen av de forhold som var tatt opp i mitt brev av 1.02.2008:
«Her er det åpenbart at gjeldende lovverk og nedfelt sedvane ikke har strukket til for å beskytte samfunnet mot
utro tjenere i det offentlige byråkrati, men tvert imot er blitt benyttet til å utføre og senere tildekke handlinger i
strid med norsk lov. Som en ekstra tilleggsbelastning for dem det har gått ut over, er det i dette tilfelle overlevert til
ettertiden en offentlig rapport som frikjenner de skyldige og direkte eller indirekte henger ut varslerne som
kverulanter og personer uten troverdighet.»

23
25

Jeg hadde ikke krav på og forventet heller ikke noe svar på dette brevet. Jeg satte derfor stor pris
på at Anders Anundsen skrev tilbake og siterte fra Stortingets forretningsorden § 12 nr 9 sjette
ledd, hvor det heter om komiteens oppgaver at den skal «foreta de undersøkelser i forvaltningen

som den anser nødvendig for at Stortinget skal kunne håndtere det konstitusjonelle og
parlamentariske ansvar for regjeringens medlemmer.»

Brevet slutter slik: «Det er overlatt til komiteens skjønn å avgjøre om den finner grunn til å gå nærmere inn i en
sak som er omtalt i en henvendelse fra en enkeltperson eller organisasjon. Komiteen har fått seg forelagt Deres
henvendelse og har besluttet å ikke gå ytterligere inn i saken, jf. svarbrev av 10. februar 2010»
Jeg konstaterte at politikerne hadde et valg og regnet med at det ville bli anledning til å komme
tilbake til temaet «habilitetsvurdering i departementene».

SVINN I ARKIVET
Et helt særegent kapitel i rådmannssaken dreier seg om det forhold at alle de nedskrevne forklaringene som ble avgitt til ad hoc-utvalget, forsvant fra den arkivboksen som utgjorde det
klausulerte arkivet etter utvalgets arbeid. Det skjedde på et tidspunkt da jeg hadde begynt å stille
spørsmål vedrørende journalføringen av et brev som jeg hadde sendt utvalget og en kopi av min
siste forklaring for utvalget som det visst ikke hadde blitt tid til å sende meg for godkjenning..
Ettersom embetet på det tidspunkt jeg etterlyste svar vedrørende disse dokumentene (1997),
hadde vært bestyrt av Jon A. Lea, som tidligere hadde hatt med departementets vurdering av
fylkesmann Nordlis habilitet å gjøre, fant jeg dette svinnet i arkivet så spesielt at jeg gikk til
politianmeldelse. (Se ellers Granskingen s. 227-235). Det ble starten på en lang historie.
Det framgår av følgende oversikt:
DOKUMENTER:
a) Brev av 27.05.2008 til Lensmannen i Trysil vedr. politianmeldelse av Jon A. Lea
b) Melding fra Hedmark politidistrikt 26.05.2008 om henlagt sak (Foreldelse)
c) Brev av 6.07.08 til Statsadvokaten: Klage over henleggelse
d) Melding av 27.06.08 fra Statsadvokaten til Politiet: Klage avvist. Videresendt til klageren
den 22.07.
e) Brev av 24.07. fra Bjørn Skåret til Riksarkivaren vedr. ulovlig fjerning av arkivmateriale
f) Svar av 8.09.08 fra Riksarkivaren til Bjørn Skåret. Om arkivrutiner
g) Svar av 25.09.08 til BOS fra Fylkesmannen på spørsmål vedr. svinn i arkivet
h) Brev av 27.09.08 til justisministeren om brudd på arkivloven hos Fylkesmannen
i) Brev av 1.11.08 til Justisdepartementet med krav om gransking
j) Svar av 1.12.08 fra Justisdepartementet på brevene av 27.09. og 1.11. s.å.
k) Brev av 2.01.2009 til Kultur- og kirkedepartementet vedr strafferammer ved brudd på
arkivloven for å oppnå forlengelse av foreldelsesfristen
l) Henvendelse av 5.02.09 fra KKD til JD i anledning Bjørn Skårets brev av 2.01.
m) Svar av 30.03.09 fra JD til KKD: Uholdbart å øke strafferammen for å oppnå forlenget
foreldelsesfrist. Heller ikke aktuelt å endre generelle regler om slik forlengelse.
n) Purring av 2.07.09 til KKD: Venter svar på brev av 2.01.
o) Brev av 13.07. fra KKD til Riksarkivaren vedr. Bjørn Skårets henvendelse av 8.09.08.
p) Svar av 13.07. fra Riksarkivaren på brevet fra KKD: Ber om utfyllende vurdering av
straffebestemmelsene i arkivloven «..sett i relasjon til de funksjoner en slik bestemmelse er ment å
fylle»
q) Svar av 13.07. fra KKD på brev av 2.07, vedlagt svar fra JD av 30.03 og kopi av KKDs
brev av 13.07. til Riksarkivaren
24
26

r) Brev av 16.07.09 til Riksarkivaren vedr. KKDs brev av 13.07: Viser til den konkrete sak
og at arkiveier ikke har funnet å kunne gå dypt inn i saken, f.eks. ved forespørsler til
tidligere innehavere av embetet. Viser til at kopier av de savnede dokumenter kan være
tilgjengelig hos de avhørte. Gjenoppbygging av ad hoc-utvalgets arkiv mulig.
s) Brev av 13.08.2009 fra Riksarkivaren til KKD: Ingen politianmeldelse inngitt i de 10
årene etter at arkivloven ble vedtatt. Bevisst kassasjon vanskelig å påvise.
t) Brev av 28.09.09 fra KKD til Bjørn Skåret, vedlagt Riksarkivarens redegjørelse av 13.08:
«Departementet har foreløpig ikke vurdert behovet for ev. videre oppfølging»
u) Utdrag av Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre
arkivene i kommunal sektor (Dokument 3:13 (2009-2010)
v) Brev av 13.10.2010 til Riksrevisjonen
w) Svar av 15.10.2010 fra Riksrevisjonen
x) Bjørn Skåret: Innlegg i Klassekampen 12.10.2010: «Sovende arkivlov?»
ER ARKIVLOVENS STRAFFEBESTEMMELSER RELEVANTE?
To av dokumentene i oversikten ovenfor, finner jeg grunn til å referere i sin helhet. Det gjelder
dokumentene p) og r).
Dokument p) Brev av 13.07.20009 fra Kultur- og kirkedepartementet til Riksarkivaren (ref:
2009/00055 KU/KU3 IE) har overskriften

«Anmodning om en vurdering av arkivlovens straffebestemmelser med forskrift»
Det lyder slik:
I forbindelse med en sak som er reist av Bjørn Skåret, er det fra Riksarkivarens side vist til at man hittil ikke
har funnet grunn til å ta i bruk det instrumentet som ligger i å politianmelde eventuelle brudd på arkivloven, jf.
Riksarkivarens brev til Bjørn Skåret av 8. september 2009.
Grunnlaget for eventuelle slike politianmeldelser er bestemmelsen i arkivloven § 22, der det er fastsett at den som
med vilje handler i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av arkivloven, kan staffes med bøter. I arkivforskriften § 1-1 fjerde ledd er det videre fastsatt at arkivansvaret etter de enkelte bestemmelsene i forskriften er
knyttet til organet, ikke den enkelte tjenestemann, med mindre noe annet er sørskilt fastsatt. Slik særskilt
fastsettelse er bestemmelsen i arkivforskriften § 3-21 fjerde ledd, der det heter det er forbudt for tjenestemann å
medvirke til at arkivmateriale blir kassert i strid med bestemmelsene i § 3-20 og paragrafen her, med mindre
Riksarkivaren har gitt særskilt samtykke etter arkivloven § 9. Det presiseres at brudd på denne bestemmelsen
kan straffes etter arkivloven § 22.
I forarbeidene til de nevnte bestemmelser i arkivforskriften. jf. kgl. res. av 11. desember 1998, heter det at det ville
føre for langt dersom den enkelte tjenestemann skulle være underlagt et personlig straffeansvar knyttet til hver
enkelt av disse mange ulike bestemmelsene i forskriften. Med henvisning til den særskilte bestemmelsen i § 3-20
ble det imidlertid vist til at uhjemlet kassasjon er en uopprettelig handling og særlig alvorlig sett i relasjon til
formålet med arkivloven.
I nevnte brev av 8. september 2008 til Bjørn Skåret opplyser Riksarkivaren at begrunnelsen for at man hittil
ikke har funnet grunn til å politianmelde eventuelle brudd på arkivloven er en erkjennelse av at forholdene
strafferettslig sett blir foreldet etter relativt kort tid, og at det må antas å foreligge ganske grove brudd før
politimyndigheten vil finne det formålstjenlig å bruke ressurser på en slik sak.
Vi har for vår del ikke tilstrekkelig grunnlag for å vurdere alvoret i det som påstås å ha skjedd i den konkrete
saken som er reist av Bjørn Skåret. Rent generelt er det imidlertid ikke vanskelig å tenke seg tilfeller av uhjemlet
kassasjon som måtte ansees som alvorlige nok. Vi antar at en hovedutfordring vil være å avdekke og bevise at
eventuelle slike tilfeller faktisk måtte ha forekommet, og å fastslå at handlingen eventuelt var skjedd «med vilje».
I tillegg kommer så foreldelsesfristen. Her framgår det av vedlagte kopi av brev av 30. mars 2009, som vi har
innhentet fra Justisdepartementet, at foreldelsesfristen er to år når høyeste lovbestemte straff er bøter, slik som
tilfellet er etter arkivloven.
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Utgangspunktet for foreldelsesfristen er det tidspunktet det straffbare forholdet opphørte.
Vi antar at eventuell uhjemlet kassasjon i offentlige arkiver er noe som ikke vil bli avdekket før det har gått
betydelig lengre tid enn 2 år.
På dette grunnlag tillater vi oss å be Riksarkivaren gi en utfyllende vurdering av straffebestemmelsene i arkivloven
sett i relasjon til de funksjoner en slik bestemmelse er ment å fylle. Vi antar at en slik vurdering må bygge på et
noe bredere grunnlag enn det som er skissert ovenfor. Det bør antakelig sondres mellom situasjoner som gjelder
enkeltdokumenter som ikke lar seg gjenfinne, og eventuelle tilfeller av mer systematisk kassasjon, slik man har i
alle fall ett dokumentert tilfelle av, fra tiden før arkivloven trådte i kraft, jf. NOU 1990:7.
Vi tillater oss også å be Riksarkivaren – i den grad det er mulig – å gi en noe mer utfyllende rapport om i
hvilket omfang Riksarkivaren gjennom sin inspeksjonsvirksomhet og på annen måte kommer over tilfeller som gir
grunnlag for den bekymring som det henvises til i det nevnte brev av 8. september 2008.
Med hilsen
Stein Sægrov e.f.
avdelingsdirektør

Ingvar Engen
Seniorrådgiver

Dokument r), Brev av 16.07.09 fra Bjørn Skåret til Riksarkivaren lyder slik:
LOVSTRIDIG FJERNING AV ARKIVMATERIALE: MULIGE TILTAK FOR
FOREBYGGING OG GJENOPPRETTING
Jeg viser til Kultur- og kirkedepartementets brev av 13. juli til Riksarkivaren med anmodning om rapport
vedrørende visse forhold som Riksarkivaren berører i et svarbrev til meg den 8. september 2008.
Utgangspunktet for min henvendelse var en konkret sak som jeg hadde anmeldt til politiet og senere, etter melding
om henleggelse, anket til statsadvokaten – uten resultat. Av allmenne hensyn valgte jeg, på generelt grunnlag, å
stille spørsmål ved om muligheten til å forebygge bevisst fjerning/makulering av viktig arkivmateriale er tilfredsstillende ivaretatt gjennom lovverket. Jeg ser med tilfredshet at spørsmålet er tatt på alvor og ser fram til
Riksarkivarens rapport.
Jeg finner likevel å ville be om at det også rettes oppmerksomhet mot hva som eventuelt kan gjøres for å få utbedret
skaden når den først har skjedd. Med utgangspunkt i den aktuelle sak vil jeg minne om at arkiveier på grunn av
ressursmangel ikke har funnet grunn til å gå særlig dypt inn i saken, for eksempel med forespørsel til tidligere
innehavere av embetet om deres befatning med den. Dette framtrer jo da også i utgangspunktet som en
politioppgave, men når en normal etterforskningssituasjon ikke lar seg etablere, burde i det minste de tidligere
involverte bli forelagt problemet til uttalelse.
For øvrig er situasjonen den at de fleste av de forsvunne dokumentene (forklaringene) ble oversendt de avhørte i
form av kopier til godkjenning og således kanskje ennå ikke har gått helt tapt. Tatt i betraktning at utvalgets
arbeid og konklusjoner – som jo fikk betydelige følger for flere av de involverte – hele tiden har vært sterkt
omstridt, burde det føles som en plikt å få så mye som mulig av det savnede materialet på plass. Ikke minst gjelder
dette de forklaringer som ble avgitt av rådmann Gran.
Trysil 16. juli 2009,
Bjørn Skåret (sign.)

ARKIVMYNDIGHETENE SER INGEN PROBLEMER
Riksarkivarens svar på departementets brev kom i form av et to siders brev. Han mener at
straffebestemmelsene i Arkivloven har hatt «positiv effekt», spesielt i kommunene fordi administrasjonssjefene har blitt sterkere motivert for å sette seg inn i bestemmelsene for å unngå å bli
straffeforfulgt. Noe aktivt tilsyn har ikke Riksarkivaren ressurser til å utøve.
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Riksarkivaren har ikke i de 10 årene loven har virket, alvorlig overveid å inngi anmeldelse i noen
sak. Det ville uansett være vanskelig å påvise at eventuelle brudd er gjort med vilje. Noen
skjerping av straffebestemmelsene gir ikke Riksarkivaren uttrykk for at det er behov for.
De problemstillinger jeg tok opp i brevet av 16.07 har Riksarkivaren ikke berørt.
I det brevet som KKD så endelig sendte til meg den 28.09.2009, heter det: «Departementet har
foreløpig ikke vurdert behovet for eventuell videre oppfølging.»
Nei, de gjorde ikke det. Og de vurderer det nok fremdeles ikke. Og hvis det kom noen reaksjon
på det innlegget som jeg fikk inn i Klassekampen den 12. oktober 2010 fra dem som burde føle
seg berørt, så har nok det foregått i all stillhet.
*
Innlegg i Klassekampen 12.10.2010:

Sovende arkivlov?

Nygaard-saken er gjenåpnet. Men etterforskerne stiller med handikap,
skal en tro visse opplysninger i boka «Hvem skjøt William Nygaard?». For
sentrale dokumenter i saken er blitt borte underveis. I Treholt-saken
synes det å ha vært visse problemer med arkivering av fotobevis. I den
grad dette har vært til gunst for utro tjenere i den offentlige forvaltning,
burde det gi grunn til bekymring for dem som har ansvar for å forvalte
arkivloven. Det dreier seg først og fremst om Justisdepartementet,
Kulturdepartementet og Riksarkivaren. Da er det lite betryggende at
lovens straffebestemmelser knapt er benyttet. Og det har høyst sannsynlig
sammenheng med at strafferammen er så lav at det automatisk fører til
foreldelse etter to år
I en konkret sak skriver Riksarkivaren: «Riksarkivaren har hittil ikke
funnet grunn til å ta i bruk det instrumentet som ligger i å politianmelde
eventuelle brudd på arkivloven. Dette i erkjennelse av at forholdene
strafferettslig blir foreldet etter kort tid og at det må antas å foreligge
ganske grove brudd før politimyndighetene vil finne det formålstjenlig å
bruke ressurser på en slik sak.»
Dersom en utro tjener sitter tilstrekkelig høyt på strå og har mulighet til
å klausulere en sak, vil risikoen for avsløring bli enda mindre, all den tid
muligheten til innsyn fra presse eller andre med kritisk blikk, vil bli
redusert. Det kan være at nye straffelovbestemmelser rettet mot lovbrudd
som tar sikte på å skjule andre forbrytelser, kan anvendes – også når det
gjelder brudd på arkivloven. Men igjen er jo det betinget av at forholdet
er kjent og at man erkjenner at det foreligger et problem.
Bjørn Skåret, Trysil
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HVILKE AV FORKLARINGENE VAR MEST INTERESSANTE?
Når jeg i mitt brev av 16.07.09 spesielt nevner rådmann Grans forklaringer, skyldes det at de etter
min oppfatning sannsynligvis inneholder nøkkelen til forståelse av hvorfor ad hoc-utvalget fant
det nødvendig å bagatellisere min klage over kommunevalget i Trysil i 1987. For her har Martin
Gran høyst sannsynlig bekreftet sine tidligere utsagn om at han var enig med meg i at Eva Jensen
ikke var valgbar og at det således var grunnlag for klagen.
Dette ville fylkesmannen ha blitt klar over dersom han hadde bedt om å få seg forelagt valgstyrets
protokoll da min klage forelå.
Ved å legge kortene på bordet for utvalgets medlemmer, kunne Gran med dette stille dem
overfor den problemstilling at de enten måtte la Gran gå fri eller la ham trekke med seg både
ordfører Nyberg og fylkesmann Nordli i fallet.
Dermed laget de konkelimonke av hele saken og avviste den på det grunnlag.
I 1997, da konstituert fylkesmann Jon A. Lea satte seg inn i saken på grunnlag av de arkiverte
forklaringene, må han ha forstått at til og med departementet ville ha kommet i et merkelig lys
hvis dette skulle bli kjent – ikke minst på grunn av sin vurdering av Nordlis habilitet ved
opprettelsen av utvalget. Dette berørte ikke minst Jon A. Lea personlig og hans framtidige
karriere.
Det var således meget beleilig at samtlige forklaringer ble borte fra arkivet.

BREV TIL STORTINGSREPRESENTANTENE
Etter å ha mottatt siste brev fra KK-komitéens leder, Anders Anundsen, bestemte jeg meg for å
avvente ferskere eksempler på Stortingets holdning til departementenes habilitetsvurderinger.
I mellomtiden fant jeg det på sin plass å informere fylkets stortingsrepresentanter og sendte
derfor den 4. april 2011 et brev til Karin Andersen, Per Roar Bredvold, Thomas Breen, Gunnar
Gundersen, Thor Lillehovde, Tone Merete Sønsterud, Anette Trettebergstuen og Trygve
Slagsvold Vedum.
I brevet gjorde jeg, under overskriften «Rådmannssaken fra Trysil – en offentlig skamplett» rede for saken slik jeg oppfattet den. Brevet sluttet slik:
«Alle mine forsøk på å få reist denne saken på nytt er blitt avvist. Lederen av Stortingets kontroll- og
konstitusjonskomité skrev slik til meg i brev av 4. mars 2010:
‘Det er overlatt til komiteens skjønn å avgjøre om den finner grunn til å gå nærmere inn i en sak som er omtalt i
en henvendelse fra enkeltperson eller organisasjon. Komiteen har fått seg forelagt Deres henvendelse og har besluttet
å ikke gå ytterligere inn i saken, jf. svarbrev av 10. februar 2010.’
Jeg innser at sterke krefter er best tjent med at saken stanser her. Men hensynet til lov og rett i et fritt,
demokratisk samfunn er ikke ivaretatt. Jeg ønsker i hvert fall at Hedmarks stortingsrepresentanter skal ha
anledning til å vurdere spørsmålet. Da bør de også ha for hånden det materiale som jeg har lagt fram for
offentligheten. Jeg legger derfor ved et eksemplar av min egen bok og kopi av mitt brev til Justisdepartementet,
datert 1. november 2008.
I tillegg legger jeg ved en korrespondanse med tidligere saksbehandler […] som hadde fylkesmannens habilitet til
vurdering i sin tid. Jeg oppfatter […] som ett av ofrene i denne saken og ønsker at den ikke blir brakt videre.»
Jeg fikk svar fra Lillehovde. Han husket saken.
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LOVAVDELINGENES KOMPETANSE VED
HABILITETSVURDERING
EKSEMPLET JONAS GAHR STØRE
I mars 2012 hadde Dagbladet er oppslag om at Jonas Gahr Støre hadde gitt seks millioner kroner
av Utenriksdepartementets midler til en stiftelse som var kontrollert av en mann han kjente, Felix
Tschudi. Like før dette hadde statsråd Lysbakken måttet svare for en utbetaling til et prosjekt
som var styrt av eget partis ungdomsorganisasjon i strid med departementets regler. Han hadde
da lagt seg flat for kritikken om inhabilitet. En debatt i Litteraturhuset om Lysbakkens politiske
framtid kalte fire medlemmer av Stortingets konstitusjonskomité på banen, og komiteens leder
kunne poengtere at sakens størrelse målt i antall kroner var irrelevant. Her gjaldt det prinsipper.
ÅPENT BREV TIL ANDERS ANUNDSEN
Den 20. mars fant jeg derfor grunn til å skrive et åpent brev til Kontroll- og konstitusjonskomiteen ved dens leder og minne om vår korrespondanse to år tidligere. Den gang hadde
komiteen vist til Sivilombudsmannens begrunnelse for ikke å gå inn i min klage, nemlig at saken
var foreldet, og hadde sluttet seg til den. Jeg skriver:
«Nå er jo forholdet det at det er Ombudsmannslovens § 6 som pålegger Sivilombudsmannen å avvise saker som er
eldre enn ett år. Jeg er ikke kjent med at Stortingets komiteer må forholde seg til en slik begrensning – og heller
ikke departementene.»
Jeg minner så om at min klage hadde omfattet en konkret habilitetsvurdering i FAD:
«Min begrunnelse for å minne om denne forhistorien skyldes […] at tidligere statsråd Lysbakken har vist til
uheldig praktisering av Forvaltningsloven i flere departementer gjennom år. Jeg vil anta at dette er noe av bakgrunnen for at K-K-komiteen har fattet generell interesse for saken…».
Forutsatt at komitéen ville gå inn i en høring om praktiseringen av Forvaltningsloven i departementene, fant jeg det naturlig å be K-K-komiteen om å vurdere følgende:
- Å be Fornyings- og administrasjonsdepartementet begrunne følgende passus i sitt brev av
4.2.2009 til undertegnede: «Departementet ser per dags dato ikke noen grunn til å foreta en ny
vurdering av de nevnte forhold.»
- Å be departementet (FAD) om en vurdering av de faktiske forhold som forelå da det i
1991 avviste å erklære fylkesmann Nordli for inhabil.»
I sitt svar av 29.03.2012 skriver komitéleder Anundsen at komiteen har vedtatt å sette i gang
undersøkelser om tilskuddsforvaltningen i departementene som ledd i sitt arbeid med å kontrollere at de vedtak som Stortinget fatter, blir fulgt opp. Han gjentar sin tidligere opplysning om at
komitéen, som den eneste av Stortingets komitéer, er gitt adgang til å ta opp saker på eget initiativ
for å kunne skjøtte denne oppgaven – «og det legges vekt på at slike undersøkelser skal være nødvendige for
at Stortinget skal kunne håndheve den konstitusjonelle og parlamentariske kontroll med regjeringens medlemmer.»
Nå skulle det vise seg i den åpne høringen som fulgte, at det mer var utenriksministerens mulige
favorisering av en venn enn den interne saksbehandlingen i departementet og praktiseringen av
Forvaltningsloven som hadde størst interesse. NRK-TV overførte høringen direkte, men ut over
en viss støy, var det vanskelig å påvise noe egentlig resultat.
Når det gjaldt Støres habilitet, kom den etter hvert til å dreie seg om hvem som burde vurdere
den. Nå var det ingen part som hadde klaget over tildelingen, og Støre hadde ikke funnet grunn
til å be om en habilitetsvurdering før bevilgningen ble gitt. Det kunne skyldes både at det ikke var
«vennen» som stod som søker og at Støre mente han selv var nærmest til å vurdere sin habilitet.
Det var det tydeligvis mange som mente var en stor mangel. Etter hvert forskjøv
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problemstillingen seg dit hen, at Støre for sin egen del burde ha spurt sin lovavdeling for å være
på den sikre siden.
Selv fant jeg det mest interessant å observere hvilken tiltro pressen og politikerne hadde til
kompetansen hos departementenes lovavdelinger. Den interessen har ikke minket med årene,
men allerede den gang kunne jeg ha bidratt med helt unik og relevant kunnskap, selv om
erfaringene refererte seg til en svunnen tid – 21 år tilbake. Det dreide seg om den konkrete
saksbehandlingen i mars 1991 da en tidligere statsminister og statsråd, men på det aktuelle
tidspunkt fylkesmann, skulle habilitetsvurderes etter påstand om inhabilitet. Men jeg lot det være
av hensyn til vedkommende saksbehandler.
Jeg vurderte det da slik at rådmannssaken fra Trysil hadde produsert nok av uskyldige ofre for
store menns maktmisbruk.
Men nå har jeg kommet til at det er andre hensyn som bør telle mer.

SAKSBEHANDLERENS VERSJON
I juni 2008 tok jeg (BOS) kontakt med saksbehandleren (S) som hadde vurdert Nordlis habilitet
og gjorde oppmerksom på at jeg, i en bok om saken, hadde gitt en framstilling av vedkommendes
rolle som kanskje interesserte. Jeg ville gjerne ha en samtale om saken. Samme dag sendte jeg et
eksemplar av boka, vedlagt en melding som ble innledningen til en lengre korrespondanse.
Dok. 1 Fra BOS til S den 13.06.2008:
«Jeg viser til telefonsamtale i dag. Her har du boka som jeg har skrevet. Baksideomtale og forord
skulle gi deg tilstrekkelig innføring i hva den dreier seg om, så jeg sier ikke mer om det.
Det jeg ønsker å snakke nærmere med deg om, er behandlingen av Odvar Nordlis habilitet i
departementene, dvs i hovedsak AAD, hvor du hadde den som sak. Jeg har fått utskrift av 99
prosent av dokumentene i saken (det siste, som er unntatt offentlighet, hadde jeg fra før), så jeg
skulle vel ha hatt grunnlag for å gi en korrekt og vederheftig framstilling av de faktiske forhold.
Når jeg likevel er i tvil på enkelte punkter, skyldes det at jeg vet lite om det indre liv i
departementene og hvilke skrevne og uskrevne regler som styrer.
Naturligvis mener jeg at det ville ha vært en fordel om du kunne ha lest hele boka, men det kan
jeg ikke vente at du tar deg tid til. Derimot regner jeg med at du vil ha interesse av å lese de
kapitlene hvor du selv og din saksbehandling er omtalt. Og for å gjøre det litt enklere å finne
fram (boka har ikke register), kan jeg vise til følgende:
Kap. 10: Vurderingen av fylkesmannens habilitet s. 109 ff (spesielt s 113 – 116).
Kap. 11: Uklarhet som kunst eller tilfeldighet? (se spesielt s. 120)
Kap. 13: Olav Teppens kamp mot bøygen (spesielt s 143-147)
Kap. 15, sidene 163-167
Og ganske spesielt ønsker jeg at du leser underkapitlet ”Den konstituerte” fra s. 231. Jeg håper
spesielt at du kan gi meg en kommentar til daværende prosjektleder Jon A. Leas befatning med
saken mens han ennå var i departementet.
Jeg ringer deg i begynnelsen av neste uke for å finne et tidspunkt for en eventuell samtale.»
Dok. 2: E-postmelding fra S til BOS den 17. juni 2008:
«Jeg viser til ditt brev 13. juni 2008 med oversendelse av bok ”Forsinket rapport fra en varsler”.
Jeg har lest boken, spesielt de avsnitt der mitt navn og min saksbehandling i Arbeids- og
administrasjonsdepartementet første halvår av 1991 er omtalt.
Jeg har aldri vært inne i de saksforhold og de drøftelser som iht. boken skal ha vært ført inne i
departementet, mellom departement og fylkesmann. Jeg har heller ikke hatt noen av de omtalte
telefonhenvendelser – heller ikke fra politiker Kleppen. Det er uvirkelig og skremmende å se sitt
navn trukket inn i brev, telefonsamtaler, notater mv. på denne måten uten at jeg som person har
vært inne i forholdene.
30
32

Jeg startet i Arbeids- og administrasjonsdepartementet ca. årsskiftet 1990/1991 og skulle delta i et
prosjekt om regelforenkling. I den perioden du viser til i boken arbeidet jeg kun 3 dager i uken,
dvs. en 60 % stilling.
Jeg husker at ekspedisjonssjefen Vidar Oma Steine kom inn på mitt kontor en morgen og ba meg
om å vurdere daværende fylkesmann Nordli sin habilitet ut i fra et faktum som sto nedtegnet på
et ark. På det arket sto det skrevet et kort, enkelt faktum. Forholdet var at Oddvar Nordli når han
var på sin hytte, tok en kopp kaffe på en annens hytte. Dette kaffebesøket var ikke planlagt men
skjedde spontant en gang i løpet av hver feriesesong. For øvrig hadde disse to ikke personlig
kontakt.
Jeg avleverte mitt svar samme dag. Jeg husker episoden godt av følgende grunner. Det var første
gang ekspedisjonssjefen kom inn med en sak til meg. Det var første gang jeg fikk en ordinær
saksbehandlingsoppgave, ellers satt jo jeg i et regelverksprosjekt. Dessuten ringte Oddvar Nordli
meg. Det var en kort samtale. Han lurte på hvorledes det gikk med habilitetsvurderingen og
hvilket utfall den ville få. Jeg opplyste at det juridisk ikke er nok med spontane, sporadiske
kaffekopper med hyttenaboer for å statuere inhabilitet.
Dette er min eneste befatning med en habilitetsvurdering i den perioden jeg arbeidet i Arbeidsog administrasjonsdepartementet. Det skjedde ikke noe før den dagen eller etter den dagen. I dag
kan jeg legge til at det var noe rart at jeg ikke fikk dokumenter i saken, kun et blankt ark med
maskinskrevet tekst. Men jeg var i 1991 ung og fersk i departementets arbeidsmåter.
Prosjektleder Jon A. Lea var jeg ikke i kontakt med den tiden jeg arbeidet i forvaltningspolitisk
avdeling. Jeg vet ikke hva slags oppgaver han holdt på med, men jeg ville trodd han var byråsjef.
Jeg arbeidet i Arbeids- og administrasjonsdepartementet frem til jeg fikk mitt første barn
sommeren 1992. Jeg sluttet da å arbeide som jurist og ble hjemmearbeidende med barn mer eller
mindre i 14 år. I januar i år har jeg startet opp som jurist igjen på full tid. Jeg arbeider for tiden i
utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Det er første gang jeg arbeider
innenfor aksen kommuner - fylkesmannen. Da jeg arbeidet i Arbeids- og administrasjonsdepartementet hadde jeg ingen erfaring med hvorledes denne aksen fungerte. Alt det som står om min
befatning med den saken du omtaler i din bok, hadde jeg derfor ingen forutsetninger for verken å
kunne forstå eller behandle.
Jeg tror at det må foreligge en misforståelse et sted. Mitt navn må være forvekslet med en annens.
Jeg vil derfor be deg om å sende meg kopi av de dokumenter du har med mitt navn på seg.»
Dok. 3 Fra BOS til S 17.06.2008
«Hei, her kommer den ene sendingen jeg fikk fra FAD. Den omfatter 3 tunge filer. Jeg vil anta at
nr 2 (1156,7.pdf) er av størst interesse for deg.
Som nevnt i telefonen, kommer jeg til Oslo torsdag kveld og har da med meg alle dokumentene
fra FAD. Hvis vi kan treffes da eller før du drar dagen etter, kan vi snakke om saken.»
Dok. 4 Fra S til BOS 17.06.2008
«Jeg har sett på dokumentene. Jeg kjenner igjen håndskriften min, men jeg kan fortsatt ikke huske
innholdet av disse brevene. Jeg trenger mer tid for å forstå dette.»
Dok. 5 fra BOS til S 18.06.2008
«Som det vel tydelig framgår av min bok, har jeg stilt meg svært undrende til verdien av den
habilitetsvurderingen som ble foretatt. Jeg mente den gang – og blir stadig bestyrket i den
oppfatning – at fylkesmann Nordli var inhabil når det gjaldt å granske rådmann Grans
tjenesteforhold i Trysil. Det mener jeg også å finne støtte for i de brevutkastene som du gjorde
etter at habilitetsvurderingen var avgitt.
Det er jo interessant at det var Steine som ga deg oppdraget, selv om han vel ikke enda var
ekspedisjonssjef på det tidspunktet. Men hva var da Veas rolle?
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Det notatet som du nevner, er ikke blant sakens arkiverte dokumenter. Hva med de dokumentene som vitterlig ble oversendt fra KD? Dem måtte du vel få?
For øvrig har Olav Teppen (ikke Kleppen) igjen bekreftet at han ringte departementet for å tilby
dokumentasjon på Nordlis inhabilitet. Han fastholder at det var (S) han snakket med, og at han
fikk beskjed om at flere dokumenter var unødvendig.»
Dok. 6 fra S til BOS 18.06.2008
«Jeg trodde jeg husket min saksbehandling i denne saken. Når jeg nå har sett dokumentene som
er utlevert fra departementet, forstår jeg at jeg ikke husker noen ting. Det er ubehagelig, men
forhåpentligvis normalt. Jeg ser min underskrift og kjenner igjen min håndskrift, men innholdet i
saken er ukjent for meg i dag. Jeg kan derfor ikke være til videre hjelp i den oppklaring du søker.
Vidar Steine var ekspedisjonssjef på den tiden - slik jeg husker det i hvert fall. De andres rolle i
denne saksbehandlingen kjente jeg ikke til - vi arbeidet ikke med felles saker. Når det gjelder
kontakt med Olav Teppen, ser jeg av dokumentene at jeg har skrevet en anmerkning om ham,
men jeg husker ikke at vi har vært i kontakt»
Dok. 7 fra BOS til S 18.06.2008
«Budskapet er oppfattet og sikkert hensiktsmessig.»
Dok. 8 fra S til BOS 17.07.2008
«Jeg har et spørsmål som kanskje du kan besvare. Av det jeg har sett av dokumentene i saken
foreligger det to utgående brev fra departementet med min underskrift. Det ene er adressert
Fylkesmannen i Hedmark, det andre er adressert Olav Teppen. Vet du om mine underskrifter på
de utgående brevene er skrevet med kulepenn, eller er underskriften en kopi?»
Dok. 9 fra BOS til S den 17.07.2008
«Dersom disse spørsmålene er viktige for deg, bør du oppsøke departementets arkiv for å se de
originale dokumentene. Et "nesten sikkert svar" fra meg vil du uansett ikke være tjent med.
Du har lest min bok og vet hva det dreier seg om. Jeg har forsøkt å få fram sannheten i en sak
som rystet en hel kommuneorganisasjon gjennom et helt år, men ble dysset ned og forvrengt av
maktens menn - bl.a. ved hjelp av det departementet hvor du var tilsatt. At de setter en fersk
saksbehandler i 60 % stilling til å habilitetsvurdere en fylkesmann - og ikke hvilken som helst
fylkesmann! - sier det meste. Men ingen ting av det du har fortalt meg, kan jeg lenger bruke. For
du husker jo ikke. Til og med det du mente å huske, husker du ikke lenger.
Alle de ansvarlige tier stille. Martin Gran nekter å uttale seg, med den begrunnelse at Bjørn Skåret
er paranoid. Arvid Nyberg skal ikke lese boka. Odvar Nordli utelukker ikke at han vil lese den,
men husker ikke saken som særlig viktig. Jon A. Lea har ingen spurt. Heller ikke Mæhlumshagen.
For også lokalavisene har sine svin på skogen og synes det er greit at det ikke blir for mye snakk.
Og så husker de så dårlig.
Du er altså i godt selskap.
Skulle det likevel dukke opp ting som du er sikker på at du mener er korrekt, vil jeg naturligvis
gjerne vite det.»

SOM EN ROPER I SKOGEN –
I 2017 hadde vi gående en diskusjon om Justisdepartementets lovavdeling og dets kompetanse på
Bernkonvensjonens bestemmelser om retten til å skyte fredet rovvilt. Jeg er av dem som ikke er
særlig forundret over juristenes konklusjoner. Men så har jeg også i et kvart sekel observert
hvordan sakkyndige uttalelser har en forunderlig tendens til å få karakter av prosedyre til fordel
for den som forelegger dem problemet. Det har gjerne sammenheng med den måten spørsmålet
er formulert på. Det eneste jeg blir forundret over, er hvor lett vi lar oss lure.
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TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE
Den 5. oktober 2009 hadde jeg skrevet slik til Transparency International Norge:
«Jeg tar meg med dette den frihet å sende dere en bok som jeg utga i fjor på eget forlag (Fregn
Forlag AS). Av opplaget på 1500 har det til nå blitt solgt i underkant av 100 eksemplarer. Boka er
anmeldt av én avis (Hamar Arbeiderblad). Det er mitt ønske at den kan inngå i organisasjonens
kunnskapsbase om hvordan uønsket varsling i det offentlige kan turneres av menn med makt og
gode nettverk.
Jeg legger ved en kopi av mitt brev av 1. november 2009 til Justisdepartementet, som gir en
utførlig oppsummering av hva saken gjelder.
Jeg tillater meg også å legge ved kopi av en e-post-korrespondanse jeg har ført med en tidligere
saksbehandler i AAD. Den er ikke beregnet på offentliggjøring og bes behandlet i fortrolighet.
Emnet for boka er den såkalte ”Rådmannsaken” fra Trysil som gjennom et helt år i 1990/91 var
gjennomgående hovedoppslag i lokalavisene og også nådde fram til førstesidene i aviser som
Aftenposten, VG og Klassekampen. Den endte med at fylkesmann Nordli nedsatte et ad hocutvalg som i hovedsak renvasket rådmann Gran for anklager om lovbrudd og brudd på egen
tjenesteinstruks.
Det som gjorde denne saken ekstraordinær, var påstandene om at Trysils ordfører, Arvid
Nyberg, og fylkesmann Nordli var inhabile fordi de begge var involvert i flere av de saker som
ble krevd gransket. Nordli tok opp spørsmålet om egen habilitet med sine foresatte. Saken
passerte to departementer, og Nordli tolket det svar han fikk som om han var erklært habil.
I min bok dokumenterer jeg at rådmann Gran gjorde seg skyldig i korrupsjon og – i samarbeid
med ordføreren – forfalsking av valgstyrets protokoll og falsk forklaring i forbindelse med en
klage vedrørende kommunevalg. Jeg påviser at fylkesmann Nordli i to brev til Departementet i
forbindelse med denne klagen gikk god for rådmannens og ordførerens påstander og således
burde ha holdt seg langt unna en gransking av saken.
Jeg går også inn på at Departementet i siste instans begrunner sin avvisning av en klage over at
dets habilitetsvurdering av fylkesmannen er foretatt på for snevert grunnlag, med at Fylkesmannen etter en ommøblering var ute av det ad hoc-utvalget han selv hadde oppnevnt. Jeg
avdekker at utvalget hadde sitt siste og avsluttende møte på fylkesmannens kontor og i hans eget
nærvær.
Endelig påviser jeg at alle skriftlig nedtegnede forklaringer for utvalget meget beleilig ble borte fra
fylkesmannens arkiv på et tidspunkt da jeg begynte å bli nærgående i mine undersøkelser omkring
saken.
Jeg har i den forbindelse anmeldt daværende konstituerte fylkesmann, Jon A. Lea, som i sin tid –
på vegne av Arbeids- og administrasjonsdepartementet og i egenskap av ”prosjektleder” med
status som byråsjef - fikk oversendt habilitetsvurderingen av fylkesmann Nordli fra Kommunaldepartementet som ”rette vedkommende”.
Politianmeldelsen er henlagt som foreldet.
Jeg kan føye til at jeg har tatt opp det jeg oppfatter som brudd på Arkivlovens bestemmelser med
Riksarkivaren og Kulturdepartementet med sikte på å få en endring i nåværende situasjon som i
praksis gjør det urisikabelt for en utro tjener å makulere klausulerte arkivalia. Det fører trolig ikke
til noe.
Dette til deres orientering.»

Vel ett år senere fikk jeg følgende svar:.
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Til
Bjørn Skåret
Østlia 1
2420 TRYSIL
20.oktober 2010
E-BREV MED DOKUMENTFORSENDELSE – SEPTEMBER 2010

Transparency International Norgew (TI-Norge) viser til Ders oversendelse av saksdokumenter i forbindelse med
«Rådmannssaken i Trysil».
TI-Norge er en ideell organisasjon som bekjemper korrupsjon. Dessverre har vi verken ressurser eller mandat til å
behandle enkeltsaker om påstått korrupsjon eller andre misligheter. Vi kan derfor ikke følge opp den innsendte
saken ytterligere.
IT-Norge ønsker imidlertid å satse mer på antikorrupsjonsarbeidet i norsk kommunal sektor, men har foreløpig
ikke ressurser til denne satsingen.
Vennlig hilsen
Guro Slettemark (sign.)

TRYSIL KOMMUNE
BREV TIL FORMANNSKAPET
Den 1. april 2012 hadde jeg gått runden og kommet tilbake til Trysil kommune. Jeg skrev slik til
formannskapet:
«Trysil kommunestyre behandlet i sitt møte den 23. august 1991 KS-53/91: UTVALGETS RAPPORT
VEDR. RÅDMANNENS SAKSBEHANDLING og gjorde to vedtak: Ett som ble oppfattet som en
tilslutning til konklusjonene i rapporten og ett som med henvisning til rapporten ga uttrykk for ”skarp kritikk og
en alvorlig advarsel til rådmannen”.
Begge forslagene legger altså rapporten fra fylkesmannens ad hoc-utvalg til grunn. Det siste
vedtaket fikk ingen konsekvenser for rådmann Grans stilling. Han viste til at han var renvasket i
rapporten og at han forholdt seg til den. Han fortsatte i stillingen til han sa opp etter eget ønske
og fikk blomster og takk fra et samlet kommunestyre.
Fire av de forhold som ad hoc-utvalget undersøkte, var det jeg som hadde tatt opp, og jeg
forklarte meg i to møter med utvalget om tre av dem. I sin rapport konkluderer utvalget med at
ingen av sakene ga grunn til særlig kritikk av rådmannen. Én av dem, som gjaldt rådmannens
befatning med min klage vedrørende kommunevalget i 1987, ble til og med avvist på et helt
misforstått og irrelevant grunnlag.
I etterkant av denne saken ble jeg langtidssykmeldt og kom aldri tilbake til min faste stilling som
lærer ved Trysil videregående skole. Selv setter jeg dette i klar sammenheng med det sjokket det
var å møte offentlig urett, satt i system, og det jeg oppfattet som å ha fått offentlig stempel som
falsk ryktespreder mot offentlig tjenestemann.
Den injuriesaken som rådmann Gran hadde varslet, ble det heller ikke noe av.
Dette er bakgrunnen for at jeg i 2008 utga boka GRANSKINGEN - Forsinket rapport fra en varsler,
hvor rådmannssaken i sin helhet ble gjennomgått. Hovedkonklusjonene i boka kan oppsummeres
slik:
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Rådmann Gran hadde gjort seg skyldig i enda verre brudd på forvaltningslov og
egen tjenesteinstruks enn dem han var anklaget for.
Ordfører Nyberg og fylkesmann Nordli var klart inhabile ved behandlingen av Olav
Teppens forslag om offentlig gransking.
Det nedsatte ad hoc-utvalget var av flere grunner ikke i samsvar med daværende
regelverk for offentlige granskinger. Fylkesmann Nordli la til grunn at utvalget
utførte en del av hans instrukspålagte kontrolloppgaver på hans vegne, mens
Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) la til grunn at utvalget fungerte
som et offentlig ekstraordinært granskingsutvalg i henhold til et spesielt rund-skriv
fra Justisdepartementet. Alt tyder på at både departement og fylkesmann forholdt
seg til en hensiktsmessig skinnenighet når det gjaldt spørsmålet om utvalgets status.
AAD avslo å foreta en fornyet vurdering av fylkesmannens habilitet med den
begrunnelse at han var ute av saken og ikke deltok i utvalgets arbeid. Tre dager etter
hadde utvalget sitt avsluttende møte på fylkesmann Nordlis kontor og i hans eget
nærvær.
Trysil kommune betalte alle utgifter i forbindelse med utvalgets arbeid, stikk i strid
med forutsetningen som fylkesmannen la til grunn, at ”undersøkelsen” var en
ordinær fylkesmannskontroll. Fylkesmannens utgifter qua fylkesmann skal dekkes
over hans eget budsjett.
Alle nedtegnede vitneforklaringer overfor ad hoc-utvalget er blitt fjernet fra
fylkesmannens arkiv. Jeg har funnet grunn til å politianmelde en tidligere kst.
fylkesmann som ansvarlig for brudd på arkivloven i 1997. Jeg setter dette i
sammenheng med at vedkommende var sentral ved behandlingen av spørsmålet om
fylkesmann Nordlis habilitet i Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) i
1991. Saken ble henlagt som foreldet.

Jeg har de tre siste år gjort flere forsøk på å få satt offentlig søkelys på de forhold som her er
nevnt, med sikte på en form for gjenopptagelse eller i det minste en offentlig debatt om forholdene.
Verken Fylkesmannen i Hedmark, Justisdepartementet eller Sivilombudsmannen anser at saken
ligger innenfor deres ansvarsområde. Fornyings- og administrasjonsdepartementet, som i dag
styrer med det aktuelle saksområdet fra det tidligere AAD, skrev til meg den 4.02.2009 at de ”per
dags dato ikke ser noen grunn til å foreta en ny vurdering av de nevnte forhold.”
Etter de siste ukers hendelser, hvor Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har varslet en
høring som bl.a. vil omfatte departementenes habilitetsvurderinger av egne embetsmenn, har jeg
også henvendt meg dit. Som den eneste av Stortingets komiteer har denne komiteen adgang til å
starte saker på eget initiativ.
Den 29.03. skrev komiteens leder, Anders Anundsen, slik til meg: ”…. Det er opp til komiteens eget
skjønn hvordan den vil bruke denne retten til å åpne egne saker, og det legges vekt på at slike undersøkelser skal
være nødvendige for at Stortinget skal håndheve den konstitusjonelle og parlamentariske kontroll med regjeringens
medlemmer. Komiteen finner dessverre ikke grunnlag for å gå inn i de forhold som tas opp i Deres henvendelse.”
Jeg vil med dette be formannskapet rette en henvendelse til Fornyings- og administrasjonsdepartementet via Fylkesmannen i Hedmark med henblikk på å få rapporten fra fylkesmannens
ad hoc-utvalg erklært død og maktesløs.
Jeg viser ellers til mitt brev av 1. november 2008 til Justisdepartementet hvor kravet om gransking
av granskingsprosess og –rapport er detaljert begrunnet. Gjenpart av brevet er tidligere oversendt
formannskapet,»
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RÅDMANNEN SØKER JURIDISK ASSISTANSE

Rådmann Trengereid tok kontakt med kommunens advokat Christen S. Dahl om
saken for å få avklart hva som ligger i begrepet «erklært død og maktesløs». Det
førte til følgende bestilling til advokaten den 30. mai:
«Jeg anmoder om bistand til å forklare/redegjøre for begrepet «erklært død og maktesløs» og hva
som må til av prosess for evt. å komme fram til en slik anmodning begrepet er satt inn i jfr.
ovenfor.»
Som vedlegg fulgte kopi av mitt brev av 15. mai til FAD, som kommunen hadde
fått gjenpart av, og ad hoc-utvalgets rapport.
I en tre siders utredning av 4. juni konkluderer advokat Dahl med at saken er
avsluttet som følge av at Trysil kommune i 1991 tok rapporten til etterretning og
ikke foretok seg mer. «Det foreligger ikke lovregler som gjør det mulig å overprøve utvalgets
konklusjoner.»
Justisdepartementets rundskriv fra 1975 om granskingskommisjoner inneholder
heller ikke regler om overprøving, framholder advokaten. Eventuelt straffe- og
erstatningsansvar er foreldet. Domstolene kan heller ikke ta spørsmål om mortifikasjon til behandling.
På denne bakgrunn råder advokaten formannskapet om ikke å ta saken til noen
form for realitetsbehandling, men anse saken som for lengst avsluttet. Dette legger
rådmannen til grunn for sin innstilling, som lyder slik:
«Formannskapet retter ikke en henvendelse til Fornyings- og administrasjonsdepartementet via
Fylkesmannen i Hedmark med henblikk på å få rapporten fylkesmannens ad hoc-utvalg erklært
død og maktesløs. Formannskapet viser til at saken er over 20 år gammel og at det ikke finnes
lovregler som gjør det mulig å overprøve utvalgets konklusjoner og anser saken som avsluttet.»
PROSEDYRE ELLER SAKLIG JURIDISK UTREDNING?
Jeg fant advokat Dahls framstilling svært provoserende og kunne ikke la være å kommentere det
slik i et brev til formannskapet den 5. juni:
«Som det framgår av mitt brev, er det to hovedårsaker til at rapporten bør kjennes død og maktesløs:
- For det første at utvalgets saksbehandling og konklusjoner ikke holder mål
- For det andre at selve oppnevningen av utvalget var lovstridig.
Rådmannens saksutredning legger opp til at formannskapet ikke skal gå inn i en vurdering av min begrunnelse for
disse påstandene og den dokumentasjon jeg har presentert, men vil ha saken avvist på et rent formalistisk
grunnlag.
I denne forbindelse finner jeg det interessant å rette oppmerksomheten mot den rolle som kommunens advokater har
fått spille i denne saken. Jeg minner om at kommunens advokat i 1991 la opp sin rådgivning overfor formannskapet som ren prosedyre til fordel for daværende rådmann og ordfører og deres disposisjoner. Det førte til at
kommunen fikk et søksmål mot seg fra den suspenderte kommunekassereren, slik at det bare var et rettslig forlik,
basert på et betydelig erstatningsbeløp til kommunekassereren for tort og svie, som avverget et pinlig nederlag i
domstolene – vel å merke etter at kommunestyret hadde behandlet rapporten.
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Det er i denne forbindelse verdt å merke seg at fylkesmannens ad hoc-utvalg hadde lagt deler av rådmannens
prosedyre vis a vis kommunekassereren til grunn for sin framstilling, i strid med eget utsagn om ikke å behandle
forhold som skulle avgjøres av retten.
Jeg akter ikke, uansett utfall av denne saken, å fremme noe som helst krav om erstatning overfor Trysil kommune.
Men jeg synes det er et rimelig krav at kommunen gjør det som er mulig for å rette opp åpenbare brudd på sannhet
og trett og med det fjerne en verkebyll i kommunens forvaltning og det politiske og sosiale miljø i Trysil. Det kan
best gjøres ved å ta mine påstander på alvor og sørge for at de blir gått etter i sømmene. Det lar seg gjøre. Men det
krever at man inntar en objektiv holdning og ikke benytter sin juridiske ekspertise til å lete etter måter å stoppe
prosessen på. Tiden for dårlig begrunnede overlegninger om hva som er «hensiktsmessig», bør nå være forbi.»
FORMANNSKAPET VEDTAR INNSTILLINGEN
Møtet i formannskapet den 12. juni var åpent, men jeg foretrakk å sitte i rådhusets vestibyle
under behandlingen for ikke å legge noen demper på politikerne. Men jeg hadde gitt beskjed til de
to lokalavisene om at jeg var tilgjengelig for kommentarer her etter møtet. Jeg mistenker at de to
journalistene hadde fått ulike instrukser. Den ene tok en runde innom meg både før og etter
møtet. Den andre gikk rett forbi inn til møtet og må ha funnet en annen vei ut.
Av utskriften framgår det at brev av 1.11.2008 fra Bjørn Skåret til Justisdepartementet ble utdelt i
forkant av behandlingen. Jeg hadde tidligere klaget til ordføreren over at dette vedlegget til mitt
brev av 1. april ikke var blitt vedlagt saken.
Representanten Siv Rønningen, KrF, hadde bedt om å få vurdert sin habilitet som følge av at hun
er gift med Olav Teppen, som i sin tid foreslo granskingen av rådmann Gran i 1991. Rådmann
Trengereid refererte rådgivende uttalelse fra fylkesmannen, og etter dette ble Rønningen
enstemmig kjent habil.
Siv Rønningen leste opp brev datert 12.juni som hun hadde sendt til rådmannen, ordføreren,
gruppelederne i kommunestyret og massemedier. Et hovedpoeng i brevet er at utredningen av
saken ikke tar utgangspunkt i det reelle utfall av saken i Trysil kommunestyre i 1991, idet det her
ble rettet skarp kritikk og en alvorlig advarsel til rådmann Gran. Dette bærer også advokat Dahls
utredning preg av som følge av at han ikke har fått oversendt vedtakene. På denne bakgrunn
fremmet hun deretter følgende forslag:
1. Saken utsettes og utredes på nytt med de riktige forutsetningene.
Dersom utsettelsesforslaget faller, foreslås:
2. Formannskapet retter en henvendelse til Fornyings- og administrasjonsdepartementet via
fylkesmannen i Hedmark for å få ad hoc-utvalgets rapport av 29. juni 1991 erklært død og
maktesløs.
Av Østlendingens referat framgår det at Siv Rønningen ville ha formannskapet med på å rette en
sterk beklagelse til dem som opplevde «uærlighet, trakassering og andre ubehag» fram til Grans
avgang. Rådmann Trengereid hadde vist til at detaljutredning av en sak som gikk så langt tilbake i
tid, ville være alt for ressurskrevende. Dessuten hadde de heller ikke hjemmel til å overprøve
utvalgets rapport.
Lokalavisa brukte en helside på saken og han som hadde krevd den fremmet. Indirekte framgår
det at representanter for formannskapets flertall har holdt seg til advokat Dahls råd om ikke å gå
inn i realitetene – med ett unntak: Varaordfører Marit Nyhuus (SV) påstod at Odvar Nordli ikke
hadde vært inhabil da han oppnevnte utvalget.
Utsettelsesforslaget falt med 8 mot 1 stemmer. Deretter ble rådmannens innstilling vedtatt med 8
mot 1 stemmer. Et resultat med historiske røtter, kan en si.
To uker senere sendte jeg en avsluttende kommentar til lokalavisene. Den lød slik:
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I STEDET FOR KLAGE
Den 12. juni avviste et overveldende flertall i Trysil formannskap min henstilling om å ta et
initiativ overfor fylkesmann og departement for å få den såkalte granskingsrapporten om
rådmannssaken fra 1991 erklært død og maktesløs. Flertallet stemte for en innstilling hvor det
heter at ”..det ikke finnes lovregler som gjør det mulig å overprøve utvalgets konklusjoner og anser saken som
avsluttet”. Det er en minneverdig formulering.
Jeg har ennå (24. juni) ikke fått noen utskrift av saken og heller ingen orientering om retten til å
klage til kommunestyret. Men det kan forresten også være det samme. For den 26. juni får Trysil
kommunestyre seg forelagt formannskapets vedtak som referatsak og kan gjøre noe med den
dersom de vil. Men da risikerer de å bli beskyldt for obsternasighet mot landets lover og
kommuneadvokaten som ifølge rådmannen sier at de ikke kan. Det retter de seg nok etter.
Som det framgår av mitt brev av 1. november 2008 til Justisdepartementet (som skulle ha vært
vedlegg til saken) gikk mitt primære krav ut på at hele den prosessen som fylkesmannen i
Hedmark satte i verk med sine brev av 7. februar og 21. mars 1991, måtte gjøres til gjenstand for
gransking. Subsidiært ba jeg om at det nedsatte utvalgets rapport måtte erklæres for død og
maktesløs. Det er altså dette subsidiære kravet jeg har bedt de folkevalgte i Trysil kommune ta
stilling til.
At det har gått lang tid siden den nevnte rapporten så dagens lys, har ikke jeg sett som noen
vesentlig grunn til fortsatt fredning. Jeg har heller ikke lagt særlig vekt på de mange uklare og
indirekte signaler jeg har oppfanget, om at dette dreier seg om forhold det bør ties om. Men jeg
innser nå at ting jeg har oppfattet som en selvfølge, ikke er det.
Når for eksempel ett av formannskapets medlemmer – den eneste av dagens politikere som var
med på behandlingen av saken i 1991 – begrunner sin stemmegivning i 2012 med at han frykter
en enda verre verkebyll nå enn den gang dersom en begynner å grave i saken igjen, da sier det
ganske mye. Og når en petitkåsør igjen tar tidligere maktpersoner i forsvar uten annen
(underforstått) begrunnelse enn at de var og er store og betydningsfulle og at det er lenge siden
uretten ble begått, da bør vel det vies litt oppmerksomhet.
Mitt svar vil være at heller ikke store menn er like store hele tiden. At de er store, betrakter jeg
som en ekstra grunn til å gripe fatt i saken fordi sporene da blir spesielt tydelige og har en stygg
tendens til å legge føringer for framtida. Den samme erfaringen hadde nok partisanene i
Finnmark også gjort seg – uten sammenligning for øvrig - som i nesten femti år fikk leve med
politisk overvåkning og sjikane, helt til kong Harald (i strid med konstitusjonell praksis) fant
grunn til å sette tingene på plass og gi dem den honnør for sin krigsinnsats som de fortjente.
Etterpå var de fleste skjønt enige om at det var utelukkende positivt.
De beslutningstakerne som nå vegrer seg mot å gjøre gammel urett god igjen, har i hvert fall
muligheten til å fullføre sine resonnementer og gjøre rede for hvor de står.
I mitt brev av 1. april har jeg i 6 kulepunkter oppsummert min kritikk. Her vil jeg i særlig grad
framheve at den gjennomførte granskingen manglet lovhjemlet grunnlag - blant annet hva angår
nedsettingen av utvalget og vurderingen av fylkesmannens habilitet. Dette er forhold som det
primært er opp til fylkesmann og departement å ta stilling til ettersom det er disse instanser som
er ansvarlige for de vurderinger som er gjort og de vedtak som er fattet.
Jeg har ellers dokumentert, helt uavhengig av dette, at utvalgets saksutredning lider av alvorlige
mangler og at dets hovedkonklusjon er feilaktig og provoserende.
Det er med en viss undring jeg ser rådmannens tilrettelegging av saken, hvor han har gjort det til
en kommunal oppgave å utrede ”hva det må til av prosess” for å følge opp min anmodning. Mye
juridisk spissfindighet er blitt mobilisert for å bygge opp under den påstand at det er umulig å
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overprøve granskingsrapportens innhold, og at saken derfor må avvises. En ser da bort fra det
poeng at utvalget var ulovlig oppnevnt og at rapporten aldri skulle ha sett dagens lys.
Jeg går ut fra at så vel fylkesmann som departement har nødvendig juridisk ekspertise til å
vurdere egen saksbehandling i forhold til nye opplysninger i saken. Jeg kan ikke se at det trengs
noen mer vidløftig begrunnelse for at Trysils folkevalgte skal kunne ta et slikt initiativ som jeg har
bedt om, enn erkjennelsen av at rettferdighet bør skje.
Forutsetningen er da selvfølgelig at man har tatt inn over seg de fakta som foreligger og har
prøvd mine argumenter. Men da må man gå inn i realitetene, og jeg kan berolige dem det gjelder,
med at det ikke er nødvendig å lese en hel bok for å få oversikten. Det holder å sette seg inn i det
nevnte brevet til Justisdepartementet.
Til slutt vil jeg si følgende: Dersom en lar være å ta et skritt i riktig retning ut fra den begrunnelse
at en mangler en passende lovparagraf å skyte seg inn under, er vi ille ute. Da er det bedre å stille
seg spørsmålet: Finnes det noen lovbestemmelse som hindrer Trysil kommune i å be fylkesmann
og departement bidra til at gammel urett – som de selv har et betydelig ansvar for – blir rettet
opp igjen?

SLUTTORD
Jeg har fylt 80 år. De av de sentrale aktørene fra 1991 som ikke allerede er borte, vil snart være
det. Jeg fikk ikke oppleve at rådmannssaken fra Trysil fikk noen verdig avslutning. Jeg kan nok
ikke si at jeg lever godt med det. Men det finnes verre ting i verden.
Nå har jeg i hvert fall fått sagt det jeg ville. Og noen kommer til å lese det.
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VEDLEGG
To kapitler av GRANSKINGEN – forsinket rapport fra en varsler

41
43

PROLOG
Jeg er som vanlig oppe og lytter til de førstelokalnyhetene fra NRK Hedmark. Og denne morgenen er hovedoppslaget svært spesielt. Det gjelder offentliggjøringen av granskingsutvalgets
rapport. Med Østlendingen som kilde kan oppleseren meddele at rådmann Martin Gran i Trysil i
hovedsak er renvasket for alle beskyldninger som er blitt rettet mot ham.
Ikke lenge etter er jeg på rådmannskontoret og etterlyser rapporten. Jorunn ber meg sitte ned og
vente litt mens hun undersøker saken. Et par minutter senere ankommer Martin Gran – noe
forsinket, men i strålende humør – og hilser god morgen til sin kontorfullmektig. Så får han øye
på den som sitter der og venter, og dagen er ikke lenger den samme.
-

Du skal ikke ha rapporten!
Å, er den unntatt fra offentlighet?
Nei, men formannskapet skal ha den først!
Jammen, du har jo allerede gitt den til Østlendingen?
Det gjør jeg som jeg vil med. Det er min sak!
Mener du virkelig å nekte meg å se rapporten?
Du får den i hvert fall ikke med deg. Du må sitte og lese den her!
Ja, selvfølgelig.

Så kommer Jorunn tilbake med et tjukt, stiftet hefte i A5-format og ordner det slik at jeg kan få
sitte på et ledig kontor innerst inne i korridoren og lese det. Det tar jo sin tid selv om jeg nøyer
meg med å skumme gjennom det som mest angår meg. Og hår jeg så, med heftet i neven skritter
ut i korridoren, får jeg se at den er halvveis sperret. Martin Gran sitter på golvet med ryggen lenet
mot veggen med en bekymret kontorsjef Kaisa bøyd over seg. «Rådmannen ble visst dårlig,» sier
hun idet hun noe ubestemt kikker seg bak over skulderen, «han ség helt plutselig sammen.» Jeg
føler imidlertid ikke at jeg har noen oppgave der og da, så jeg tar et langt skritt over de utstrakte
beina, avleverer dokumentet i skranken med et «takk for titten», forlater Hagelund og begir meg
til biblioteket for å studere dagens aviser. Det er fort gjort. Østlendingen har nok hatt eksklusive
rettigheter til saken.
Vel ute igjen stanser jeg opp et øyeblikk og prøver å samle tankene om hva som bør være neste
skritt. Derfor tar det faktisk noen sekunder før jeg blir meg bevisst at jeg har blikket festet på en
lang skikkelse på den andre siden av Storvegen med kurs nordover, samen med én atskillig
kortere. Men så hiver jeg meg etter – nedover gangstien, skrått over vegen – og praier ryggen på
noen meters avstand: «Nordli, kan jeg få et par ord med deg?» Og den tidligere statsministeren lar
seg ikke affisere av den noe respektløse måten han blir antastet på, men er lutter velvilje der han
stanser og snur seg og ser ned i det stramme fjeset foran seg.
-

Det gjelder rådmannssaken. Har fylkesmannen fått det brevet jeg sendte sist uke?
Du, jeg er på ferie nå og har nok ikke oversikt over all post.
Åja, naturligvis – unnskyld! Men jeg vil du skal vite at rådmannssaken ikke er ferdig med
dette!
Og Odvar Nordli fester sine sørgmodige øyne på sin yngre partifelle og vektlegger hvert ord når
han svarer: «Nei, jeg forstår det. Men stell dere i hvert fall ikke slik at dere river ned det som tross
alt er bygd opp i denne bygda. Husk på at dere skal jo leve sammen etterpå også.»
Så napper en urolig fru Marit sin mann i jakkeermet, og Nordli må dessverre videre.
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Neste morgen fyller rådmannssaken alle medier. Selv leser jeg Magne Bjørneruds velanrettede
lederkommentar i Hamar Arbeiderblad med spesiell interesse. Det aner meg at den bedre enn de
fleste uttrykker reaksjonene til de mange som bare kjenner saken fra medienes omtale. Samtidig
er den jo også skrevet og satt på trykk av en som har vært med og tegnet bildet og blir – unektelig
og utilsiktet – til uvurderlig informasjon og ettertanke for ettertiden:
SETT SLUTTSTREK FOR GRAN-SAKEN
Alle beskyldninger mot rådmann Martin Gran i Trysil er gjennomgått av Lars Mæhlumshagen,
Sverre Øverhaug og Bjarne Mork. Rapporten er stort sett en renvasking av Martin Gran som
kommunens øverste administrative leder. Det eneste klisteret som henger igjen, er hans rolle som
styremedlem i Kreditkassen når kommunen er lånesøker.
Banksaken må det gjøres noe med. Det er delikat når ordfører Arvid Nyberg er medlem av styret i
Sparebanken Hedmark og rådmann Gran samtidig er styremedlem i Kreditkassen. Det betyr at
både den øverste administrative og politiske leder må erklære seg som inhabile når så viktige saker
som finansspørsmål og kommunens øvrige forhold til bankene står på dagsordenen.
Vi synes det er viktig at det offentlige har innsyn i og anledning til å påvirke bankenes virksomhet.
Men det er dårlig ressursforvaltning fra kommunens side å sette sine to øverste ledere ut av spill i
slike saker. Det bør Trysil kommune straks gjøre noe med, også fordi finansspørsmålene er så
viktige.
Vi håper inderlig at det nå kan settes sluttstrek for den såkalte Gran-saken.
Kristelig Folkepartis Olav Teppen, som har drevet en prosedyre på grensen av ren personforfølgelse,
må si seg tilfreds med at demokratiet har sørget for den utredningen som ligger på bordet. Mon tro
om Teppen selv har tekt gjennom hva hans spill har påført andre personer av personlige belastninger.
Det som har skjedd, ligger etter vårt syn så absolutt i grenselandet mellom injurier og det som med
rimelighet kan kalles politikk. Dessuten er sakene fulle av Teppens egne politiske standpunkter.
Hans kjør mot ledelsen av Trysil kommune er selvfølgelig også politisk betinget. Fortsetter han nå.
blir saken en bumerang for han selv.
Vi er så enig, så enig med ordfører Arvid Nyberg som sier at både administrasjonen og politikerne i
Trysil nå trenger å bruke kreftene på andre oppgaver.
Trysil er en kommune som nettopp har greid å skape en posisjon takket være initiativ, kreativitet
og tiltakslyst. Dette er Trysil avhengig av i fortsettelsen. Det går også på å ha tillit til kommunens
ledere. For folk flest, om enn ikke for Olav Teppen, bør nå disse helt avgjørende forutsetninger for
Trysils fortsatte vekst igjen være på plass. Vi er enig i at undersøkelsen ble foretatt. Når oppvaskrunden nå forhåpentlig er over, bør kanskje også noen tenke igjennom hva radarparet Nyberg/
Gran betyr for Trysil kommune. Det er mange kommuner i Hedmark som misunner Trysil den
kapasitet de har i sin midte.
Jeg klipper ut artikkelen og legger den sammen med de øvrige. Det er den 2. juli 1991. Og jeg ser
for meg at redaktørens ønske om sluttstrek neppe lar seg realisere med det aller første.
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ETTERRAKST
Ett av flertallene i Trysil kommunestyre ga den 23. august 1991 den attest til granskingsutvalget at det hadde gjort et omfattende og grundig arbeid, og det utsagnet blir stående
selv om fungerende ordfører forbehold at man ikke hadde tatt stilling til enkeltsaker. Men
så er det også slik at sannhet og rett ikke blir avgjort ved flertallsvedtak.
En av de sakene som utvalget valgte å ta opp til behandling, skiller seg ut fra de øvrige på flere
måter. Den ble for eksempel aldri trukket fram eller kommentert i noen av de presseoppslagene
som ble produsert i løpet av året. Den ble avfeid med noen få linjer i utvalgets rapport og lot
tilbake det inntrykk at den var eb fjert og uten betydning og at den helt ugrunnet var brakt fram i
dagen.
I virkeligheten inneholdt den flere bomber. Men disse var ikke først og fremst en trussel mot
Martin Gran. I denne saken var han egentlig et offer og av dem som var minst å bebreide. Han
hadde bare latt seg presse til det gode formål som det innebar – og som alle var enig i – å skåne
Arvid Nybergs politiske karriere for alvorlige rystelser. Og kanskje tatt seg litt betalt for det. Alt
det som fulgte i kjølvannet – fylkesmannens, departementenes og utvalgets bidrag – var Martin
Gran uskyldig i. Så i og for seg er det en form for forvridd logikk i utvalgets beslutning – for en
beslutning har det vært – om å snakke minst mulig om klagesaken i forbindelse med kommunevalget. Den var det nemlig ikke rådmannen i Trysil som først og fremst var ansvarlig for.
Enkelte har nok holdt pusten etter offentliggjøringen av rapporten. For andre kunne ha begynt å
grave i saken, gått inn i korrespondansen og forhistorien – og kanskje til og med inn i Martin
Grans forklaring. Men alt går bra. Pressen konsentrerer seg om bankstyrer og inhabilitet, og annet
bra folk vil legge ting bak seg og unngå å grave i møkk. For det lukter. Og noen har likt ekstra
godt at han som har begynt å rote i den, har fått seg en smekk.
Så faller etter hvert roen og freden over en hardt prøvet kommune. Et nytt kommunevalg fører
til nye konstellasjoner og samarbeidsforhold. Fylkesmenn kommer og går. Statsråder kommer og
går. Departementene består. Men i et arkiv ligger en bombe og tikker.
Granskingsutvalget har utvilsomt konfrontert Martin Gran med mine forklaringer om hva som
egentlig skjedde mellom ham og Nyberg da kommunevalglistene skulle godkjennes, selv om han
ikke husker noe i dag. Og jeg har ham sterkt mistenkt for å ha bekreftet og utdypet min versjon i
sin forklaring. Blir det kjent, faller en dominobrikke. Og en til. Og en til. Det har noen funnet å
måtte gjøre noe med.
Jeg tror det må ha foregått omtrent slik:
En dag i siste halvdel av mars 1977 blir konstituert fylkesmann forelagt et spørsmål som i første
omgang virker heller uskyldig. Men det gjelder en sak som han kjenner fra sin tidligere
arbeidsplass; ja han har faktisk vært dypt engasjert i en forgrening av den, uten å ha hatt oversikt
over hva den egentlig, i det store og hele, dreide seg om. Men nå er nysgjerrigheten vakt, og han
ber om å få brakt opp kassetten fra sin plass dypt inne i arkivet hvor den har liggetvel forvart i
seks år, klausulert og utilgjengelig for innsyn.
Henvendelsen som har utløst den nye aktiviteten, dreier seg om et ubesvart brev. Den
konstituerte finner raskt fram til brevet. Kanskje gir navnet på avsenderen minnelser om ett av et
stort antall vedlegg til et brev som han har lest i sitt tidligere liv, skrevet av en lokalpolitiker oppe
fra skogene et sted, som hadde satt det hele i gang. Og som han selv hadde kunnet bidra til å sette
på plass. Kanskje.
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Jeg ser for meg at han leser brevet flere ganger. At han ser på avsenderdatoen og sammenligner
den med journalregistreringen. Og at han deretter begynner å lese utvalgte deler av innholdet i
kassetten, ikke minst de brevene som han selv har hatt en finger på, selv om navnet hans stort
sett glimrer med sitt fravær. Han har vel også bladd litt i den rapporten som skulle sette punktum
for det hele. Og han leser et par av forklaringene for utvalget.
Midt oppe i dette ringer avsenderen selv og varsler sin ankomst. Og jeg innbiller meg at den konstituerte har fått følelsen av et uvær som nærmer seg.
«Inngår Trysil kommunes behandling av klagesaken vedr. valget av Eva Jensen ved kommunevalget 1987 i de
saker som granskingsutvalget har til behandling?
Anser fylkesmannen at hans befatning med denne saken ikke har betydning for vurderingen av hans habilitet i
forhold til ‘rådmannssaken’ i Trysil?»
Og han har ikke hatt noen å rådføre seg med fordi alle som i sin tid hadde noe med saken å
gjøre, er borte fra kontoret. Og det er ikke tiden for uoverveide konsultasjoner. For noen er det
også avgjort best ikke å vite. Så har han løftet røret av telefonen og ringt sin forgjenger i embetet.
Og gjort en avtale. For det haster.

*
Den 11. mars 1997 skrev jeg til fylkesmannen og etterlyste hva som hadde skjedd med det brevet
jeg hadde sendt ham den 26.juni 1991. Jeg regnet med at det kunne ta noen tid med svaret, og for
å framskynde det, ringte jeg ned i slutten av måneden og varslet at jeg ville komme personlig for å
få svar på spørsmålet. Men da jeg den 1. april stod ved skranken på kontoret, var det vanskelig å
få noen i tale. Jeg måtte sitte og vente en god stund før det kom en moden dame ut og fortalte at
de ikke hadde klart å finne fram til brevet ennå. Det var litt hektisk på kontoret, fikk jeg vite, for
den tidligere konstituerte, Ola Skjølaas, var her i drøftelser med den nye fylkesmannen om skiftet
akkurat i dag.
Jeg var jo klar over at min gamle O-løpskompis fra gymnasdagene på Eidsvoll hadde overtatt
fylkesmannsjobben midlertidig i forbindelse med Kjell Borgens sykdom og bortgang, i påvente av
at Sigbjørn Johnsen skulle bli ledig til å tre inn, men at han så hadde sagt opp for å tiltre ny stilling
som fylkesveterinær i Oppland. Jeg hadde imidlertid trodd at dette skiftet var tilbakelagt for over
en måned siden. Og Sigbjørn Johnsen skulle jo ikke tiltre før etter at det nye Stortinget var på
plass om et halvår? Men jeg festet meg ikke mer ved et, ga bare beskjed om at jeg ville komme
tilbake neste dag. Og det gjorde jeg.
Denne gangen gikk alt greit. En ny dame, yngre denne gangen, var inn i et avlukke og hentet ut
en kassett som hun satte fra seg på et lite bord og åpnet. Hun var tydelig informert om at det var
brennbart materiale hun hadde for hånden og håndterte det der etter. Men jeg så jo at kassetten
var temmelig fullstappet. Uten å ta ut noe annet av innholdet fisket hun ut ett av dokumentene og
spurte om det var dette jeg var på leting etter. Og det var det. Jeg fikk brevet i hånden og merket
meg at det var stemplet inn den 1. juli 1991.
- Utvalget var jo ferdig med jobben den 29. juni, sa jeg. «Så det stemmer nok».
- Ja, jeg kan ikke se at det er noe svar på det her, sa hun. «Så da er nok det forklaringen. Det
har kommet inn for sent».
- Tja, akkurat det er jeg nå ikke så sikker på, svarte jeg.
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Hun satt på en stol med kassetten på fanget og i fast grep med begge hender da jeg reiste meg og
gikk mot døra.
«Jeg har fått bekreftet det jeg kom for», sa jeg. «Takk skal du ha. Det var slik jeg mistenkte».
Det siste burde jeg jo ikke ha sagt. Hun så langt etter meg da jeg gikk.
Det var først under et nytt besøk på fylkesmannens kontor, vel ti år senere, at jeg fikk den
opplysningen som fikk det hele til å falle på plass.
Før daværende avdelingsdirektør i Kommunaldepartementet oversendte saken med habilitetsvurderingen av fylkesmannen i Hedmark til Arbeids- og administrasjonsdepartementet som «rette
vedkommende», hadde hun klarert oversendelsen i en telefonsamtale med en mann som hun
titulerer «prosjektleder». Han var egentlig byråsjef, dvs. at han stod et par trinn lavere på stigen
enn henne. Jeg må bare si at jeg har stusset ved at en tjenestemann på dette nivå var den naturlige
å ta kontakt med i en så følsom sak som habilitetsvurdering av en fylkesmann. Og ikke hvilken
som helst fylkesmann, men en tidligere kommunalminister og statsminister som selv hadde
erklært offentlig at han anså seg som habil til å gjennomføre det oppdrag han hadde tatt på seg.
Men at det skulle være noe uvanlig i dette, avviser Jon A. Les når han blir spurt om det i dag:
«Ren plankekjøring!».
I dag er Lea leder av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det finnes ingen
oppgaver som prioriteres høyere enn rikets og samfunnets sikkerhet. Så den som skal lede en slik
virksomhet, har nok blitt veiet og målt og virkelig gjort seg fortjent til jobben.
Den 20. februar 1997 ble Lea konstituert som fylkesmann i Hedmark og hadde stillingen til
Sigbjørn Johnsen overtok den 1. oktober samme år. Han var det som satt i møte med Ola
Skjølaas den 1. april 1997 da jeg første gangen oppsøkte kontoret og etterlyste svar på et brev.
Som de ikke kunne finne. Fordi det befant seg i en kassett som akkurat da stod plassert på bordet
hvor de to hadde sine drøftelser.
Jon A. Lea er ansvarlig for de konklusjoner som ble trukket i dette møtet. Og det som senere
skjedde og ikke skjedde. I dag er den nevnte kassetten atskillig slankere enn den en gang var.
Blant annet er samtlige forklaringer, avgitt til fylkesmannens ad hoc-utvalg i forbindelse med
granskingen/vurderingen (stryk det som ikke passer!) av rådmann Grans saks- og personalbehandling, fjernet – og ingen synes å vite hvor de befinner seg.
Men nå får andre ta over. Jeg slutter her.
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