
1

Pål Mitsem

Fra: Pål Mitsem
Sendt: mandag 18. januar 2021 09.41
Til: tora.aasland123@gmail.com
Emne: KOMMUNAL ETIKK

Gode Tora Aasland,  

Spennende tider, også for oss som er jevngamle med USA’s neste president!   

Jeg har merket meg at du er formann i kommunenes etikkutvalg. Jeg har engasjert meg (brukt 
mye tid) på en sak som faller under dette, og har faktisk laget en blogg om saken,  Gauselstraen - 
www.mitsem-blogg.com (mitsem-blogg.com) (hvis du kontrollklikker på det som er lyst farvet åpner 
bloggen, der et intervju med deg er første dokument (20200624 Kommunenes etikkutvalg).  

Bloggen er organisert slik at hvis man kan skrive datoen for det dokument man vil se på når man 
har trykket på Ctrl-F (for «finn»), så kommer dokumentet opp på skjermen på et øyeblikk. 
Handicapet er at man å bruke datoen i et system som jeg bruker (og kanskje har æren for), 
med 8 siffer, hvor de 4 første er året, de to neste måneden og de to siste dagen. (Jeg 
planlegger å gå inn for at dette blir norsk standard for angivelser av dato).  

Omtalen av etikkutvalget som du leder har dato 20200624. Med Ctrl-F finner PC’en frem til 
dokumenter med denne dato på et øyeblikk. Man kan også søke på ord og deler av ord i 
overskriften, f.eks. «etikk». Min erfaring er at dette systemet sparer adskillig tid. Har du noen 
synspunkter på bruk av et slikt system i offentlig saksbehandling? 

I alle fall, jeg oppfatter at jeg er ganske interessert i Gauselstraen-saken, som jeg første gang 
tok opp i dokument «20080410 Selve fundamentet», der jeg peker på at utnyttelse av 
allemannsretten til fri ferdsel i utmark er selve fundamentet for turistforeningenes 
virksomhet. Det er mitt håp om at Stavanger Turistforening vil ha vett og styrke til å saksøke 
eierne av villaeiendommene som vil sperre allmennhetens ferdsel der de har gått i mange år, og 
der h.r.advokat Carl Wyller som representerte flere grunneiere i 1975/6 klart erkjente at de 
hadde ferdselsrett, jfr. sitat i dokument «20100525 Ingen tvil om svært gamle rettigheter». 

Holdningen til Stavanger kommune i saken er så spesiell at Stavanger Tingrett som skjønnsrett, 
fagdommer og 4 skjønnsmenn, enstemmig spør hvorfor ikke Stavanger kommune har vist til det 
tråkket som de så gikk der allmennheten har gått i alle år, jfr. dokument «20190827 
Gauselstraen-skjønnet», s. 60.  

Jeg har bedt om utlån av alle dokumentene i ankesaken for å vurdere hjelpeintervensjon på 
allmennhetens vegne, jfr. «20210108 Brev til Gulating lagmannsrett og prosessfullmektiger i 
Gauselstraensaken». Først når og hvis jeg får tilgang på dokumentene vil jeg kunne finne ut 
hvordan grunneierne begrunner at lagmannsretten skal kunne fravike reguleringen fastsatt av 
fylkesmannen i Agder (som settefylkesmann) etter lang og grundig behandling, uten at noen 
forhold (med mulig unntak av grunneiernes grådighet) har endret seg. 
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Jeg tar forbehold om å ta kontakt med deg for å utveksle synspunkter om hvilken rett partene 
og/eller domstolen har til å endre en reguleringsplan fastsatt av fylkesmannen. Jeg viser også 
til «20210109 En bønn om hjelp til "Det Mørke Fastland"». 

Det kan, kort sagt, bli anledning til adskillig kontakt om saken. 

Jeg begrenser meg i denne omgang til å be om oppklaring av et forhold jeg ikke helt forstår. 
Jeg har inntatt i min blogg et intervju med deg av Aftenposten, dokument «20200624 
Kommunenes etikkutvalg». Her er friske og greie uttalelser som jeg gjerne vi vise til. Men, 
hvorfor har intervjuet aldri vært rykket inn i Aftenposten? Det lever på nettet, men ikke (så 
vidt jeg kan se) i avisen.  

Jeg tar også forbehold om å spørre hvorfor ingen har etterforsket de direkte påstander om 
korrupsjon som er fremsatt av to borgere og tvillingbrødre i Stavanger, jfr. dokument 
«20200904 Korrupsjon i Stavanger», og mitt leserbrev 20200904 Leserbrev (ikke innrykket) 
om mulig korrupsjon i Stavanger. 

Jeg vedlegger også «20210109 En bønn om hjelp til "Det Mørke Fastland"», som kanskje kan ha 
interesse for de som bor i Garborgsveien.  

Jeg ber deg ellers hilsen Tarald, som jeg hadde et hyggelig møte med i Sauda for noen år siden. 

Med vennlig hilsen 

 

H.r.advokat og konsul emeritus, statsautorisert translatør 

 



