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Hordaland politidistrikt, Retts og Påtaleenheten
Boks 285, Sentrum
5804 Bergen

Viser til henleggelse i vedlagte sak,10678962 4262/09‐35. Viser også til brev av
11.3.då.
I brev av 25.3.2009 fremgår det meget klart at politiinspektør Kvalvik sin
oppfatning av anmeldelsen er:
”Bakgrunnen for anmeldelsen er en langvarig sivil tvist bla. Om barnefordeling hvor
barnevernet i Kvam har vært involvert.”
Anmeldelsen er konkret relatert til hva barnevernsleder uriktig og usant påstår i
brev av 15.12.2008 og da relatert og avgrenset i tid til 8‐12.12.2008! Dette avspeiler
seg også i vedleggene til anmeldelsen. I anmeldelsen er det vist til hendelse i en
langvarig barnevernskonflikt der barnevernet i Kvam er en deltager og
premissleverandør for forhold som øker konflikten.
Bakgrunnen for anmeldelsen er ikke en langvarig sivil tvist, bakgrunnen for
anmeldelsen er barnevernslederens påstander om undertegnede i brev av
15.12.2008 der det konkret fremsettes en rekke usanne og uriktige påstander.
Undertegnede ser med noe undring på at en opplagt inhabil politimann uten videre
henlegger en anmeldelse raskt, hvis etterforskning også vil inkludere ham selv hvis
han legger til grunn ”langvarig barnefordelingskonflikt”. Det strider mot enhver
normal rettsikkerhetsoppfatning både at en så opplagt sak henlegges, men også at
Kvalvik i det hele tatt er involvert i en slik beslutning.
Det er uomtvistelig at de fremsatte påstander er usanne og udokumenterte. En får
lett en forståelse av at Kvalvik, gjennom å beskytte barnevernslederen også
beskytter seg selv for sin delaktighet i 2003 ved henleggelsen av en overgrepsak.
Dette finner jeg noe underlig ut i fra et habilitets og rettsikkerhetsmessig aspekt.
Barnevernet er gjennom media i en årrekke blitt avslørt i å ha begått grove feil i
håndtering av barn. Bla. er dette i en rekke oppslag i Bergen Tidende dokumentert.

At en politijurist så åpenlyst gjennom rask henleggelse, i en sak han selv tidligere
har begått handlinger det kan stilles spørsmål ved, søker hindre reell etterforskning
av alvorlige usannheter , tjener ikke et rettsikkerhetsmessig syn.
Undertegnede henstiller derfor til statsadvokaten om at det iverksettes reell
etterforskning for straffeansvar.
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