From: Arne Viste <arne.viste@lyse.net>
Sent: Friday, January 29, 2021 9:49:17 PM
To: Postmottak Sør-Vest politidistrikt
Subject: Klage på hvordan politiet har oppført seg
Jeg viser til Klage på tilsette i politiet – Politiet.no, og sender denne epost for å klage på hvordan politiet
har oppført seg, men kanskje uten å bryte loven. Vurdering av om loven er brutt holdes utenom denne
klagesaken, da eventuell slik vurdering hører inn under spesialenheten. Jeg ber om svar fra
politimesteren innen fristen, senest 29.02.2021.
Denne klage gjelder politiets begrunnelse for å henlegge straffesak 13964266. Grunnlaget fremgår av
nettsiden http://www.dyktige.no/?page_id=2427.
Klagen gjelder Harald Ljones og Kjetil Solhaug som feilaktig oppgir til domstolene at bevismangel var
årsaken til at straffesak 13964266 ble henlagt.
Dersom bevismangel, tross alle de foreliggende bevis, virkelig var årsaken til henleggelsen, vil jeg klage
på Kjetil Remman som i så fall feilinformerte meg da han forklarte at det i saken ikke var bevismangel
eller tvil om sakens faktiske forhold.
Det ligger et stort alvor i saken. Både Harald Ljones og Kjetil Solhaug sine muligens løgnaktige utsagn
overfor domstolene kan ha påvirket dommerne i en negativ retning når det gjelder både skyldspørsmålet
og straffutmålingen i flere straffesaker, eksempelvis Plog AS, Arne Viste, Saber Sahrai, og DejaVu.
Undertegnede har i hele prosessen åpent underrettet både kunder og ansatte om at politiet ved Kjetil
Remman hadde forklart at henleggelsen skyldtes tvil om jussen. Det er sterkt beklagelig dersom de har
blitt villedet av denne informasjon videreformidlet av meg.
Vi er også kjent med at en rekke av våre ansatte og kunder er under pågående straffeforfølgfning i
landets ulike PD. Vi forventer at politiet opptrer objektivt i alle disse straffesakene, og presenterer den
egentlige årsaken til henleggelsen av sak 13964266 til domstolene.
Det følger av statens etiske retningslinjer at hensynet til egen omdømme eller bekvemmelighet ikke må
påvirke noen av de beslutningene som foretas.
Jeg ber om politimesterens vurdering av om Harald Ljones eller Kjetil Solhaug har gjort noe
klanderverdig.
Jeg ber også om politimesterens vurdering av om Kjetil Remman har gjort noe klanderverdig.
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