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POLITIKRITIKK 
 
Håkon Letvik

Klomsæt, som pr. i dag er 
«avskiltet» som advokat,  
anmeldte politiet for  
mangler og sendrektighet  
i etterforskningen. 

Mens Spesialenheten for politisa-
ker ikke fant grunn til etterfors-
kning av Klomsæts anmeldelse, 
retter Oslo tingrett i frifinnelses-
dommen skarp kritikk av en po-
litietterforskning retten mener 
ikke holder mål, hverken faglig 
eller juridisk.

Politiadvokat Knut Skavang 

mente under straffesaken at hen-
leggelsen fra Spesialenheten viste 
at det ikke var noe å klage på. 

– Henleggelsen sier vel mer om 
måten Spesialenheten jobber på, 
repliserte forsvareren, advokat Ar-
vid Sjødin. 

Han meldte selv fra til Spesialen-
heten om at NRK-journalister had-
de fått tilbud fra en politimann 
om å kjøpe 22. juli-dokumenter 
for 30  000 kroner. 

Ikke åpnet etterforskning
– Klomsæt anmeldte i mai 2012 
Asker og Bærum politidistrikt og 
Oslo politidistrikt til Spesialenhe-
ten. Vi kom den gang til at det ikke 
var rimelig grunn til å undersøke 
om det var begått straffbare tje-
nestehandlinger, og det ble ikke 
åpnet etterforskning, sier sjefen 
for Spesialenheten, Jan-Egil Prest-
hus. 

Han sier videre at saken ble hen-
lagt, og at henleggelsen – etter kla-
ge – ble opprettholdt av Riksadvo-
katen i oktober 2012. 

–  Opplysningen om at en NRK – 
journalist skal ha fått tilbud om å 
kjøpe dokumenter, er fortsatt un-
der etterforskning, sier Presthus. 

Han ønsker ikke å kommentere 
om Spesialenheten arbeider med 
andre saker rundt 22. juli-saken. 

– Dommen fra Oslo tingrett 
inneholder skarp kritikk av po-
litiets etterforskning. Vil denne 
kritikken føre til noen reaksjon 
fra Spesialenheten?

– Vi vil i første omgang innhente 
dommen og gjennomgå den, sier 
Presthus. 

Selv om Klomsæt ble frifunnet 
for anklagen om lekkasje, får han 
ikke advokatbevillingen tilbake 
uten videre. Både Tilsynsrådet for 
advokatvirksomhet, Advokatbe-
villingsnemnda og Oslo tingrett 
har lagt til grunn at Klomsæt lek-
ket bilder av Anders Behring Brei-
vik 3. februar i fjor. 

Forskjellige bevisregler
– Det gjenstår å se om dommen 
i straffesaken blir stående, eller 
om påtalemyndigheten velger 
å anke. Vi registrerer at rettens 
vurdering av de faktiske forhold 
i straffesaken synes å være anner-
ledes enn den retten har foretatt i 
bevillingssaken, sier seniorrådgi-
ver Dag Eriksen i Tilsynsrådet for 
advokatvirksomhet. 

Han påpeker at de to sakene er 
ulike, og at bevisreglene i en straf-
fesak er annerledes enn i en sivil-
sak. 

–  Staten er frifunnet i bevil-
lingssaken. Vi forholder oss til 
denne dommen og avventer det 
som er varslet, nemlig en anke fra 
Klomsæt, sier Eriksen. 

Milliontap
Klomsæts forsvarer Arvid Sjødin 
arbeider nå med en anke i sivil-
saken. Han er sterkt kritisk til at 
Tilsynsrådet har vurdert bevisene 
slik at Klomsæt mistet advokatbe-
villingen og levebrødet sitt.  

– Sigurd Klomsæt ble frifunnet 
og slapp å betale 20 000 i bot, men 
det er åpenbart greit at han må 
tåle et tap på millioner av kroner 
fordi han er fratatt bevillingen. 
Det er et paradoks, sier Sjødin. 

Politiadvokat Knut Skavang vil 
neste uke sammen med politi-
mesteren i Asker og Bærum vur-
dere om den frifinnende dommen 
i straffesaken skal ankes. 

– Vi er ikke enige i dommen og 
kjenner oss ikke igjen i den kritik-
ken som fremsettes, sier Skavang. 
hakon.letvik@aftenposten.no

Spesialenheten for politisaker vil 
nå gjennomgå dommen der Sigurd
Klomsæt blir frifunnet for lekkasjer. 

Politiets  
etterforskning 
skal granskes

Fakta

Klomsæt-saken
XX Sigurd Klomsæt ble siktet for 
å ha lekket bilder av Anders 
Behring Breivik til mediene 3. 
februar i fjor. 
XX Han ble fratatt oppdraget som 
bistandsadvokat for en 16-åring 
som overlevde på Utøya. 
XX 14. august i fjor ble han fratatt 
advokatbevillingen. 
XX 13. november i fjor ble han 
ilagt en bot på 20  000 for grov 
uforstand i tjenesten. Han nektet 
å vedta.
XX 28. februar tapte Klomsæt saken 
mot staten om å få bevillingen 
tilbake. Saken blir anket. 
XX Straffesaken gikk til Oslo 
tingrett, som torsdag 7. mars 
enstemmig frifant ham. Politiet 
vurderer anke.

Sigurd Klomsæt er frifunnet for anklagen om lekkasje, men får ikke advokatbevillingen tilbake uten videre. 
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q
Dag Eriksen, seniorrådgiver i Til-
synsrådet for advokatvirksomhet. 
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