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Pål Mitsem

Fra: Pål Mitsem
Sendt: tirsdag 19. januar 2021 16.08
Til: Tora Aasland
Kopi: 'Lise Spikkeland'
Emne: VS: KOMMUNAL ETIKK

Gode Tora Aasland, 

Takk for svar, som vel var det jeg måtte vente.  

 

Jeg tar forbehold om å komme tilbake til spørsmålet om hva som skal til for at 
kommunesektorens etikkutvalg tar et initiativ for å undersøke en sak, eller be om at den blir 
undersøkt, eventuelt av politiet. 

 

Slik det er nå, får jeg begrense med til å konstatere at det at gode borgere, tvillingbrødrene 
Thomas og Leif C. Middelthons kan fremsette direkte påstander om korrupsjon i Stavanger 
kommune («20200904 Korrupsjon i Stavanger» og «20201007 Straffbart forhold bør 
undersøkes»), uten politiet foretar undersøkelser, eller at kommuneutvalget for etikk lar seg 
engasjere. Det er mulig at naustsaken bare dreier seg om uberettiget tilskudd på 290.000 
kroner. Det er kanskje for lite å bry seg om? 

 

I Gauselstraen saken har kommunale tjenestemenn latt seg bevege til å se bort fra det forhold 
at det allerede gikk en gangvei der kommunen først krevet ekspropriasjon, til en pris av 30 
millioner kroner i grunnerstatninger og 10 millioner kroner i saksomkostninger av de små 
kvadratmeter under gangstien, og klarte å se bort fra det faktum at det allerede var en gangsti 
på stedet. 

Den var så iøynefallende at Stavanger Tingrett, fagdommer og 4 meddommere, enstemmig stilte 
spørsmål om hvorfor ikke det var påberopt av kommunen at her gikk det en gangsti fra før, selv 
om ingen av partene eller prosessfullmektigene tok det opp, jfr. «20190827 Gauselstraen-
skjønnet», s. 60 flg. På spørsmål fra meg svarte ordføreren i «20190930 Svarbrev fra ordfører 
Helgø» at premissene for skjønnet var avtalt og at hun/kommunen ikke mente at en gangsti fra 
før ville ha noen betydning (selv om tingretten uttrykkelig sa i 20190827 at det kunne få 
vesentlig betydning). 
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Jeg var i og for seg glad for at du, som formann i det kommunale etikkutvalg, i dokument 
«20200624 Kommunenes etikkutvalg» minnet om at man ikke bør være for godtroende og at 
folk at kan værer mer utspekulerte enn man kanskje tror og at korrupsjon kanskje er mer vanlig 
enn man tror i bygge- og reguleringssaker. Det var i det hele tatt et flott uttrykk for gode 
intensjoner du ga der (så klart og skarpt at jeg mistenkte at det ikke «passet inn» for 
Aftenposten), som aldri har trykket intervjuet på vanlig måte, så vidt jeg har klart å 
konstatere. 

Det betyr egentlig ikke så meget hva jeg sier her og nå, eller hva du svarer. Det kommer en dag, 
tror og håper jeg, i løpet av få måneder, hvor du og andre, inklusive kommunenes etikk-utvalg, 
bør eller må forholde dere til forslaget om å la Stavanger Turistforening sikre allmennhetens 
ferdselsrett Gauselstraen. En turistforening kan ikke mistenkes for å ville forhandle bort 
allmennhetens ferdselsrett – det er nettopp allemannsrettene som er fundamentet i 
turistforeningenes virksomhet, slik jeg ga uttrykk for i dokument «20080410 Selve 
fundamentet».  

Et vedtak i ditt etikk-utvalg om å se med velvilje på støtte til turistforeninger når det gjelder 
sikring av allemannsrettene i skog og mark vil kunne representere en nødvendig brems på hva 
grunneiere kan prøve å få til gjennom avtaler med kommunale tjenestemenn. Kanskje en viss 
struktur for et samarbeid mellom kommuner og turistforeninger kan være vel så bra som 
etablering av egne foreninger for å sikre allmennhetens rettigheter overfor grådige grunneiere, 
slik jeg forstår man har gjort i Færder kommune.  

Jeg vil i alle fall advare mot at det kommunale etikkutvalg og du etablerer så klare grenser for 
hva dere er villige til å mene noe om at man får slike forhold som jeg nå har beskrevet for 
Stavanger kommune.  

Det blir vel også noe veikt ved å ha etikkutvalg som ikke vil besudle sine fingre med etikk, selv 
når dypt umoralske holdninger kommer til syne, slik det er beskrevet for Stavanger kommune 
ovenfor. 

To konkrete spørsmål til slutt.  

1. Har du motforestillinger mot at mine brev til deg (dette og det du svarte på) blir rykket 
inn i min blogg, sammen med ditt/dine svar? 

2. Hva skal til for at ditt etikkutvalg skal ta opp etiske spørsmål, slik denne korrespondanse 
gir gode eksempler på? 

Med vennlig hilsen 

 

H.r.advokat og konsul emeritus, statsautorisert translatør 
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Fra: Tora Aasland <toraaasland123@gmail.com>  
Sendt: tirsdag 19. januar 2021 12.05 
Til: Pål Mitsem <mitsem@mitsem.no> 
Kopi: 'Lise Spikkeland' <Lise.Spikkeland@ks.no> 
Emne: SV: KOMMUNAL ETIKK 
 

Til Pål Mitsem. 

Jeg viser til din henvendelse og dine spørsmål. Siden du henvender deg til meg som leder av Kommunesektorens 
etikkutvalg, kopierer jeg Lise Spikkeland, som er sekretær for utvalget. 

Etikkutvalget er rådgivende, ikke saksbehandlende. Enkeltsaker må behandles i de respektive system: vår oppgave er å 
veilede kommuner og fylkeskommuner. Derfor har vi utarbeidet en rekke veiledere og dilemmasamlinger. Hvis du går 
inn på KS’ hjemmesider, vil du finne både mandat og dokumenter. Jeg setter inn en lenke her, så kan du eventuelt se 
mer der. https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/etikk/ 

Når det derfor gjelder ditt spørsmål rett til å endre reguleringsplaner, så er det fagjurister, evt domstol, som må finne ut 
av det.  

Aftenpostens intervju med meg vet jeg ikke om er publisert i papiravis eller bare på nett. Det ble jo tatt i forbindelse 
med saken i Nittedal, og det gikk jo på kunnskap jeg hadde fra våre tidligere uttalelser og råd. Uansett er det 
Aftenposten som styrer det: hverken etikkutvalget eller KS pleier å legge ut slike intervjuer på våre nettsider. 

Det er selvsagt viktig at mistanker om korrupsjon – også i en kommune – kommer fram i lyset og eventuelt blir gransket 
og/eller etterforsket. Det er imidlertid ikke etikkutvalgets oppgave å sette i gang slik etterforskning. Men slike saker , 
prosessen rundt og kommunens eventuelle unnfallenhet, er jo viktige eksempler som vi bruker forebyggende. 

Håper dette var til noe opplysning og hjelp. 

 

Med hilsen 

Tora Aasland 

Leder av Kommunesektorens etikkutvalg 

 



