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Fra: Magne Svor <Magne.Svor@gjenopptakelse.no> På vegne av post@gjenopptakelse.no 
Sendt: torsdag 4. mars 2021 13.01 
Til: Pål Mitsem <mitsem@mitsem.no> 
Emne: Avgjørelse fra 2016 
 
Jeg viser til din e-post 26. januar 2021, og beklager at det har tatt tid å besvare denne. 
 
Ved e-post fra deg 23. januar 2016 mottok vi utfylt begjæring om gjenåpning fra Geir Arne Johannsson , datert 20. 
januar 2016. Vi mottok ytterligere merknader fra deg 24. og 27. januar 2016.  
 
Jeg viser også til vårt brev 17. februar 2016, vedlagt påtegning fra statsadvokaten i Rogaland 11. februar 2016, angående 
spørsmål om forsvareroppnevning og opptreden som privat fullmektig. 
 
Advokat Erling Kjærmann opplyste i brev til kommisjonen 3. april 2016 at han hadde overtatt oppdraget med å bistå 
domfelte i gjenåpningssaken. Vedlagt brevet fulgte en skriftlig erklæring fra domfelte hvor han bekreftet at han ønsker 
advokat Kjærmann som sin forsvarer. Kommisjonen har etter dette forholdt seg til advokat Kjærmann. 
 
Når kommisjonen har avgjort en begjæring om gjenåpning, blir den sendt til domfelte/forsvarer, påtalemyndigheten og 
eventuelt bistandsadvokaten. Det er ingen regler om forkynning eller bekreftelse på mottak. I nærværende sak ble 
avgjørelsen sendt til advokat Kjærmann den 17. november 2016, og han ble i oversendelsesbrevet bedt om å underrette 
domfelte om avgjørelsen. Kommisjonen legger til grunn at det ble gjort. 
 
Kommisjonen har ikke hatt noen korrespondanse med deg etter vårt nevnte brev 17. februar 2016, og det fremgår ikke 
av journalen at vi har sendt deg en kopi av avgjørelsen i posten. Vi har derfor ingen forklaring på hvordan du kan ha fått 
avgjørelsen i posten 25. januar 2021. 
 
Avgjørelsen av 16. november 2016 følger vedlagt. Den er kun sendt til deg, og ikke til kopiadressatene på e-posten, slik 
du ber om. 
 
Kommisjonen har for øvrig ingen bemerkninger eller kommentarer til innholdet i din e-post 26. januar 2021. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Magne Svor 
seniorrådgiver 
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