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Pål Mitsem

Fra: Pål Mitsem
Sendt: fredag 22. januar 2021 14.42
Til: tora.aasland123@gmail.com; postmottak@namsos.kommune.no; paul.leer-

salvesen@uia.no; dolvik@transparency.no; caarrestad@rogaland-revisjon.no; 
kontakt@athenas.no; casper.lehland@stortinget.no; post@asker.kommune.no; 
post@nfk.no; post@kristiansand.kommune.no

Emne: Mulig sak for Kommunesektorens EtikkutvaLg

Gode Tora Aasland, Lene Conradi, Tomas Norvoll, Camilla Dunsæd, Inge Ryan, Paul Leer-
Salvesen, Tor Dølvik, Cicel Aarrestad, Mah-Rukh Ali, Casper Lehland,  

Jeg er blitt gjort oppmerksom på Kommunesektorens Etikkutvalg i en korrespondanse med 
formannen i utvalget, Tora Aasland om konkrete saker i Stavanger.  

Korrespondansen, med henvisning til konkrete saker i Stavanger, har jeg tatt inn i en blogg om 
saken. Bloggen kan åpnes med å skrive mitsem-blogg.com og velge (klikke på) Gauselstraen.  

Alle dokumenter har en dato og en kort overskrift (etter datoen). Når bloggen er åpen, kan man 
lett søke frem til riktig dokument med CTRL-F og datoen eller et av ordene i overskriften. 
Datoen er oppgitt i det system jeg håper vil bli norsk standard, med 8 siffer, der de fire første 
er året, de to neste er måneden og de to siste dagen. Dette brevet er dokument «20210122 
Brev til Etikkutvalget».  

En volley av brev mellom meg og Tora Aasland er inntatt (med hennes tillatelse) som dokument 
«20210119 Brevveksling med Tora Aasland (1)» og (2), (3) og (4). Det var slik jeg ble klar over 
Kommunesektorens Etikkutvalg. En problemstilling jeg vil ta opp er presentert av meg i det 
første brev, med dokumentasjon i form av leserbrev fra 2 aktede borgere av byen, en 
høyesterettsadvokat og en sivilingeniør, med direkte påstander om korrupsjon i Stavanger 
kommune. Er det ikke noe skikkelig galt at slike konkrete og direkte påstander om korrupsjon 
kan fremsettes slik det her er gjort, uten at det kommer noen som helst reaksjon fra kommunen 
(enn si påtalemyndighetene)? 

Hvem skal reagere og hvordan? Når man nå en gang har Kommunesektorens Etikkutvalg, er det 
vel ikke helt unaturlig å spørre om ikke en reaksjon fra dette kunne være på sin plass, f.eks. i 
form av et brev til ordføreren om at man er blitt oppmerksom på påstandene om korrupsjon som 
er fremsatt og gjerne vil ha en kommentar? Om saken skal stilles i bero med det, avhenger vel 
av hvilken reaksjon som kommer fra kommunen. Det forhold at man har noen som følger med, og 
henvender seg til kommunen, vil vel ha en allmennpreventiv virkning i seg selv, ved å minne om at 
man har noen som følger med og kan ta saker opp.  

Det må jo være underlig for en høyesterettsadvokat og sivilingeniør, som jeg kjenner relativt 
overflatisk uten å kunne regne dem som venner, og som jeg aldri har vært i kontakt med om 
saken, å registrere at ingen later til å bry seg om hva de påstår om en så alvorlig sak. 
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Når det gjelder den sak jeg har brukt mest tid på, Gauselstraen-saken, der velstående 
villaeiere forsøker å eliminere allmennhetens ferdselsrett i utmark, og får kommunen med seg, 
bl.a. med at kommunen blir med på å omgjøre fylkesmannens avgjørelse i en klagesak fremmet av 
villaeierne om hvor turstien skal gå. Som det fremgår av Stavanger Tingretts kjennelse i saken 
(dokument «20190827 Gauselstraen-skjønnet», på s. 60, stiller retten spørsmålet om hvorfor 
kommunen ikke har vist til den gangsti som var så påtrengende synlig at fagdommer og 4 
domsmenn fant at de måtte ta det opp selv om kommunen ikke hadde gjort det! Jeg legger til 
grunn at medlemmene av Kommunesektorens Etikkutvalg har så stor kompetanse at de ikke uten 
videre vil godkjenne daværende ordførers forklaring i dokument «20190930 Svarbrev fra 
ordfører Helgø» om at en eventuell ferdselsrett fra før for allmennheten ikke ville ha gitt noe 
annet resultat. 

I saken som er tatt opp av Middelthon-brødrene dreier det seg bare om noen hundre tusen som 
kan ha havnet i feil lommer. I Gauselstraen saken gir grunneeierne avkall på flere titalls 
millioner kroner for å slippe å se glade medborgere på en sti som allmennheten har brukt i alle 
år, jfr. dokument «20200307 Positive uttalelser fra grunneiere om tursti over eiendommen».  

Hvis ikke kommunesektorens etikkutvalg ser grunn til å gjøre noe, om det så er så beskjedent 
som å be om en forklaring, må det være lov å spørre hvorfor det heter Kommunesektorens 
Etikkutvalg, om hvorfor man i det hele tatt trekker frem etikk-ordet. 

Min målsetting i saken er begrenset til å samle støtte til et forslag jeg tar opp på kommende 
årsmøte i Stavanger Turistforening om at Turistforeningen saksøker grunneierne med det 
begrensete formål å få reetablert allmenhetens ferdselsrett, uten å betale flere titalls 
millioner kroner til grunneiere som har fått en utrolig støtte av Stavanger kommune og dens 
medarbeidere på alle plan, og av Stavanger Aftenblad.  

Kanskje Kommunesektorens Etikkutvalg, i ord og handling, vil støtte opp om allemannsrettene i 
utmark. Det kan da bli unødvendig for kommuner over hele landet å etablere egne utvalg til å 
passe på at grunneiere ikke tar seg til rette mot allmennheten (slik jeg vet de har gjort i 
Færder kommune). 
 
 
 
 
 

 
Med vennlig hilsen 
 
 
H.r.advokat og konsul emeritus, statsautorisert translatør 

 
 


