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OP P SUMMERING
La meg kor t for klar e hvor for det viktigste i dette dokumentet kommer før st
og metoder appor ten til slutt.
Det handler r ett og slett at ver dien i denne saken avhenger av hva som skjer
vider e, i andr e medier . Isoler t sett er Ver gesaken kun en histor ie om en
eldr e dame og hennes sønn, hennes ver gemålsper iode, penger og ver dier
som ble bor te, Fylkesmannen i Oppland og stor samfunnets anvendelse av
Ver gemålsloven. Om jour nalisten er hiven til kar eller har gjor t en hiven til
jobb, er både subjektivt og ikke spesielt viktig. Før st når andr e medier
følger opp den dokumentasjonen som finnes i Ver gesaken, vil det viktige i
saken bli tydelig; systemsvikten i Ver gemålsloven og anvendelsen. Før st da
blir Ver gemålssaken en sak med konsekvens for mennesker over hele
landet, politiker e og ansatte i for valtningen i fler e ledd.

Fylkesmennene over tok for valtningen av Ver gemålsloven i 2013. Nær mer e
60 000 løpende og nye saker kom inn til nyoppr ettede ver gemålsavdelinger
bemannet av en helt ny stab hos den r espektive fylkesmann. Mange av
sakene ble over lever t i r ingper mer . I dag for valter fylkesmennenes
ver gemålsavdelinger ver dier for 20 milliar der kr oner for delt på 70 000
saker .
Aller ede i 2014 begynte de stor e under slags-/svindel- og bedr ager isakene å
dukke opp. Av de før ste var «Under slo 333.342 fr a datter en»( Aftenposten
1,10.13). Så fulgte «Ver ge tiltalt for å ha stjålet 1,9 millioner fr a kvinne i
80-år ene» (Aftenposten 17.01.14), «Hjelpever ge tiltalt for svindel av 91år ing for 1,8 millioner » (Dine P enger 27.01.14), «Ver ge tok over 400.000»
(Aftenposten 21.08.14) og «Hjelpever ge dømt for under slag på 300 000»,
(BT 12.12.14). P4 fulgte opp med «Hjelpever ge tiltalt for svindel på 1,6
millioner », VG med «Ver ge bedr ager isiktet» for under slag på 500 000,
Gudbr andsdølen Dagningen med «Ver ge dømt for under lslag av 647 000»
over seks år , Aftenposten med «Ver ge tok over 400 000» mens

Østlandsposten meldte at «Ver ge tappet kontoen for 326 000» . Det hele
toppet seg for eløpig med at lokalpolitiker en Ber nt-Aksel J ensen i Vadsø ble
dømt til 12 måneder s fengsel for økonomisk utr oskap mens han var
hjelpever ge for sin alzheimer r ammede hustr u. Han ble i tillegg dømt til å
betale hennes to sønner 1,9 millioner kr oner .
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Felles for alle disse saken er at de kommer inn i mediene fr a
r ettsdokumentene. Det er enten tiltalebeslutningen eller dommen som har
nådd pr essen. Alle sakene blir r ene r efer atsaker uten annen konsekvens
enn at den enkelte sak blir opplyst for leser ne eller lytter ne. I tillegg har alle
sakene ett for hold felles; det er bevegelser på konti som utløser sakene og
som er det fellende bevis. At Ver gemålslovens § 48 skal for hindr e slike
bevegelser gjennom pålegg om oppr ettelsen av en kapitalkonto for alle
under ver gemål med over 2G på konto, er det ingen som ser .
I Ver gemålsloven heter det at fylkesmennene skal før e tilsyn med ver gene,
så skal Statens sivilr ettsfor valtning før e tilsyn med fylkesmennene.
Fylkesmennene har ikke kapasitet eller evne til å før e tilsyn med ver gene.
Sivilr ettsfor valtningen, som har som mål å gjør e for valtningen bedr e fr a i
mor gen den dag og fr amover , har ikke oppgaven med å avslør e eller dømme
og ser nær mer e på bar e 15 pr osent av alle ver gemålssaker i Nor ge. Det
betyr at 10 000 saker blir «sett på», de rester ende 55 000 sakene går rett til
ar kiv.
Fylkesmennenes tilsynsansvar er noe uklar t. De skal før e tilsyn, men i
Ver gemålssaken sier stabssjef Asbjør n Lund hos Fylkesmannen i Oppland
som følger ; - Systemet er i seg selv slik at vi har begr enset mulighet til
kontr oll under vegs.
Fylkesmennene anbefaler klager e å klage til Statens Sivilr ettsfor valtning. I
2014 fikk 8 pr osent medhold. Medhold i seg selv er for øvr ig ikke all ver den
ver dt.
I Ver gemålssaken har vi kommet inn i saken og sakens dokumenter tidliger e
og fått innsyn i hvor dan for valtningen funger er . Ikke bar e har
Fylkesmannen i Oppland unnlatt å svar e på henvendelser og klager , FMO
har br utt Offentlighetsloven, For valtningsloven og Ver gemålsloven gjentatte

ganger . Enkelte br ud ville nok bli disputer t i en r ettsal, men
Ver gemålslovens § 60 er klar og r en; Fylkesmannen skal under r ette nær e
familiemedlemmer når noen får oppnevnt ver ge. I Ver gemålssaken gikk det
nesten fem måneder før sønnen ble infor mer t. Og da var det ver gen som tok
kontakt.
Ver gemålsloven består r iktignok av en relativt konver ser ende lovtekst med
«kan» br ukt over 100 ganger . Men «skal» står også der , 75 ganger , og skal
betyr skal. Fylkesmennene står ikke fr itt til å sjongler e mellom skal og kan,
eller bør som er br ukt to ganger i lovteksten.
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Hva skal vi si om ver gene?
Vel, det er alltid ver gene som blir avslør t og ver gene som blir tiltalt og dømt.
Mediene elsker ver gene, for de er de skyldige og alt er enkelt.
Spør smålet er om de alene er skyldige. Har ikke for valtningen det
over or dnede ansvar et for at systemet funger er på tr oss av menneskelig
svakhet. Når fylkesmenn oppnevner ver ger som ikke klar er å holde seg
unna det som ikke er der es, må fylkesmennene ta sin del av ansvar et. Når
fylkesmennene ikke evner å før e tilsyn, er det fylkesmennenes ansvar .
Når Ver gemålsloven over tid gir så mange gr oteske utsalg, er det også gr unn
til å spør r e hva slags ansvar lovgiver ne har . Ver gemålslovgivningen er
under pr ess i en r ekke land, ikke minst i USA og England. I USA er
milliar der på ville veier i et stor t antall ver gemålssaker . I Nor ge tilsvar er en
pr omille av de ver diene som fylkesmennene for valter gjennom
Ver gemålsloven 20 millioner kr oner , en pr osent tilsvar er 200 millioner . Et
sted mellom de to summene ligger for håpentligvis summen av de pengene
som kommer på avveie, hver t år .
Og da har vi ikke en gang vur der t advokathonor ar ene fylkesmennene
attester er . Salær satsen er nettopp økt slik at den for før ste ganger over 1000
kr oner timen. Hvor mange kr oner i år et betaler Fylkesmannen i Oslo og
Aker shus ut til advokater i ver gesaker ?
I Ber gen fikk to mindr eår ige br ødr e 36 000 kr oner hver i ar v etter sin far .
Advokaten fikk 18 000.

Kan det vær e r ettfer dig?
P r essens oppgave er å avdekke og påpeke systemsvikt. Hver eneste
r egionavis i Nor ge vil kunne gjør e det, for tallene er offentlige. Selv
opplysningene om hvem som blir satt under ver gemål og hvem som er
ver gen, er offentlig.
Oppgaven ligger for an oss.
Dette til den ær ede jur yens or ienter ing.
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Metoder appor ten, en
for telling
J our nalistikk kan ikke gjer ne planlegges. I vår tid kan den slettes ikke
planlegges, for i de fleste r edaksjoner løper halvpar ten så mange dobbelt så
mye for å holde hjulene i gang.
Ver gemålssaken begynte med en telefon midt i august 2015. En for meg
fr emmed mann snakket for t og på gr ensen til heseblesende om sin mor ,
fylkesmannen og et ver gemål, penger og to gullur som hadde blitt bor te,
svar på henvendelser som aldr i kom og om for tvilelsen av å ikke komme i
kontakt med noen som kunne hjelpe ham.
Vi snakket sammen en halvtime. Det vil si, han snakket og jeg stusset.
Stusset for di histor ien hør tes litt absur d ut og for di fylkesmannen til en
for andr ing var en del av en histor ie. Fylkesmannen står ster kt i distr iktene.
Der er det or den, og der har vi hatt inntr ykk av at det har vær t r yddige folk
i alle år . Fylkesmenn er ikke kjent for feilene de gjør .
Etter samtalen googlet jeg navnet; P er J ar le Dyr ud, 66, utdannet
skuespiller og danser , bosatt i England i 30 år , nå på Ar neber g i Hedmar k,

omskoler t til psykoter apeut, gr unnlegger av Nor sk institutt for
psykosyntese. En samtale mellom ham og Mir iam Wicklund fr a NRKar kivet gjor de meg ikke mye kloker e.
Men hengende snør er må også sjekkes. Redaktør en ga gr ønt lys; ring
tilbake, avtal møte, finn ut hva dette er .
Den før ste mailen var skr ekkelig lang og detaljer t. Kjer nen i det hele var
vanskelig å finne, for Dyr ud var over bevist om at Fylkesmannen i Oppland
var en per son og opptatt av at han vær den siste gr eina på familietr eet. J eg
måtte se og hør e mannen, live. Vi avtalte å møtes på mor ens adr esse.
Selv på bygda er det lett å finne fr am nå til dags. Alle har adr essenummer .
J eg dr o litt tidlig for å se huset, et 70-tallshus med vinduer uten gar diner og
et r aser t utear eal. Som den pr aktiske kar en jeg er , bekymr et jeg meg for en
uhor velig stor kvisthaug som lå utenfor huset, alt for nær e til å kunne
br ennes. Det ville koste å bli kvitt den. I gar asjen var det lagr et en haug
med to meter lange bjør kestammer , og smijer nspor ten lå i det lange gr aset.
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Dyr ud kom pr esis, en mager , plaget mann, litt over ivr ig, full av mye han
ville for telle. Det var vanskelig å få gr ep om hva det hele dr eide seg om.
Huset var kaldt og ikke spesielt elsket. Dessuten var det tomt, bor tsett fr a
noen småsaker på gulvet, mest ver diløse pynteting, et tungt piano, en
skjenk og et gammelt musikkanlegg. Men ver den er tr oss alt fullt av tomme
hus. For min del begynte jeg å tvile på om vi hadde noen sak her .
P åstandene var rett og slett for utr olige og detaljene alt for mange. Der med
kokte det hele ned til at hans mor hadde fått oppnevnt ver ge uten at han
sønnen, hadde blitt infor mer t, og ver gen hadde tatt alt som var av ver di.
Hmmm.
Vi ble enige om å ta en kaffekopp på nær meste kafe. Der og da var jeg nok
ganske sikker på at dette ikke var noe for avisen. Men kaffen var god.
«J eg har tatt med disse til deg», sa Dyr ud å la fram en pen bunke med
papir er , kopier av mailkor r espondanse mellom ham og Fylkesmannen i
Oppland. Der og da ble Ver gesaken en sak. Detaljene og ikke minst tonen i
for valtningens svar r ystet meg. Det var på ingen måte rar t at Dyr ud var satt

ut. Ar r ogansen i den andr e enden var ubegr ipelig. Etter over 30 år i
br ansjen i distr iktet hadde jeg aldr i sett på maken til spr åkfør ing.
Dagen etter fikk jeg de før ste mailene inn på min egen maskin. Etter hver t
kom det over 100 for sendelser . Detaljr ikdommen var så stor , påstandene så
mange og svar ene fr a det offentlige så absur de at jeg nær mest dr uknet. Om
halvpar ten av det som sto var r iktig, var dette en kjempesak.
Sjefr edaktør er er tidvis gr eie folk. Min ga meg gr ønt lys til å jobbe med
saken, r iktignok under for utsetning av at det ikke skulle gå utover fast
gjør emål. Ver gens navn skulle ikke nevnes. Og jeg måtte or dne opp sjøl,
alene.
For søket på å sette opp en tidslinje var bar e delvis vellykket.
Kor r espondansen mellom Dyr ud og fylkesmannen var ikke sendt
kr onologisk. Svar på tidliger e henvendelse hang sammen med det
oppr innelige dokumentet slik at mye kom dobbelt. Fler e henvendelser var
ikke besvar t. Etter hver t ble jeg reddet av Dyr ud selv som redegjor de for
hver dato og hver mail per telefon. Den tidliger e skuespiller en har nemlig
klister hjer ne. Han husker alt av navn og datoer og summer og påstander
som om det var den natur ligste ting i ver den. Han var en gave. Dyr ud hadde
for r esten kontaktet VG om saken i mai, uten hell.
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For å få r yddet mitt eget hode, skr ev jeg en hel gr åside og fikk pr oduser t en
dummy. Min kollega som hadde dekket ver gesaken på Lesja der en ver ge,
en tidliger e politimann, hadde blitt dømt til ni måneder s fengsel for å ha
under slått 647 000 kr oner som ver ge over seks år (!) leste den.
«Der som halvpar ten er sant, sitter ver gen i spjeldet» sa han.
Det er noe spesielt med å ar beide med en sak mutter s alene. P å den ene
siden gir det deg full fr ihet og full kontr oll. På den andr e siden blir du
stående helt alene om det skulle bli gjor t en eneste liten feil. J eg gikk til
sjefr edaktør en og ba om å få br uke penger på en advokat. Etter hver t
hadde jeg bedt om seks sider , og visste at volum gir rom for feil.
Sjefr edaktør en ga gr ønt lys, uten at det ble nevnt noen øvr e sum. I løpet av
pr osessen hadde jeg tr e møter med advokaten; et innledende møte om hva
det hele dr eide seg om, et om ytr e gr enser for påstander og et med det

fer dige manus. Advokaten valgte sener e å ikke faktur er e den bistanden
hun hadde gitt. Hennes bidr ag var den hjelpen jeg hadde fått.
Selve saken blir for talt i saken. Der for skal jeg ikke gå kr onologisk gjennom
hva som skjedde hvor og når og hvor for .
Etter hver t hadde jeg fått over 100 mailer fr a Dyr ud. Han hadde fått
over r askende mye infor masjon i for m av kopier fr a fylkesmannen.
Faktur aen på over 160 000 kr oner for vask av huset, som ikke ble vasket,
kom der fr a. De manipuler te timelistene kom der fr a. Han hadde utskr ifter
av facebook-kommunikasjon med eier en av r enholdsfimaet og han hadde
papir er på det meste. Så mange detaljer hadde han at jeg begynte å tvile på
om alt kunne vær e riktig, tvilte på meg selv, på Dyr ud og hele saken. J eg
måtte begynne å dobbeltsjekke hver eneste detalj for å vær e sikker .
Alt tålte å bli dobbeltsjekket.
Der med begynte jeg å tvile på Dyr ud. Hvem var han? Hvor kom han fra?
Hva hadde han gjor t i England. P lutselig fikk jeg ikke sove om natten. Så
langt hadde han skaffet meg dokumentasjon, til dels utr olig dokumentasjon.
J eg hadde ikke spur t ham om så mye pr ivat. J eg sendte en mail.
Og fikk en tilbake med full CV. P er J ar le Dyr ud er den eneste jeg kjenner
som har dr evet med counselling blant munker og nonner i br itiske klostr e.
Han tålte testen.
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Kildelisten ligger ved slik at jeg ikke går inn på dobbeltsjekkpr osessen.
Utfor dr ingen ble etter hver t å få satte alle detaljene sammen til en lesbar
for telling, en histor ie med en tr åd. J eg sto i far e for å dr epe hele histor ien
med det amer ikaner ne kaller «infor mation over kill». Histor ien kunne
vokst til åtte sider , til og med 10. De utr olige detaljene sto i kø for å bli med
i teksten. J our nalister har en tendens til å mene at alt må med. Slik er det
ikke. Tenk på leser en, nok er nok.
Helt tilfeldig hadde jeg 10 uker på meg. Det vir ker kanskje romslig, men jeg
hadde ikke fått avsatt tid til Ver gesaken. Den kom i tillegg til all annen
nødvendig daglig pr oduksjon. Og det var altså slik, at jeg skulle gå av med

AFP 1. november . Det betydde at saken måtte på tr ykk minst en uke
tidliger e slik at jeg kunne følge opp saken til min siste ar beidsdag.
Fylkesmannen holdt på å velte planen.
Selv om jeg skjønte at fylkesmannen nok ante et noe var i gjær e, dr øyde jeg
med å kontakte fylkesmannen og ver gen. Ver gen var gr ei. Han r ingte
tilbake, sa som sant var , at han ikke hadde noen kommentar .
Fylkesmannen sa han skulle komme tilbake med en passende dag.
Det tok sju dager .
Møtet med stabssjef Asbjør n Lund hos Fylkesmannen i Oppland var
anspent. Han over r asket meg ved å komme alene og ved å komme med en
r ekke innr ømmelser i for hold til saksbehandlingen. Selv møtte jeg opp med
fotogr af, ene og alene for å ha et vitne til det jeg tr odde kunne bli en
konfr ontasjon. Sitatene ble sendt Lund og godkjent, men sjefr edaktør en
ville fjer ne spør smålet om «snar veien til helvete». Heldigvis var avsnittene
fr a møtet med Lund aller ede godkjent. Snar veien til helvete fikk stå.
Fotogr afen fikk på et bilde av Lund. Resten av bildene er tatt av
jour nalisten med et velbr ukt og enkelt kompaktkamer a til 1200 kr oner . I
tillegg fikk vi pr ivate svar t-hvitt bilder fr a Dyr ud. En slik sak er vanskelig å
illustr er e; tomt hus utvendig og innvendig, enkeltmennesker , litt histor ikk.
Møtet med Ger d Thor dis Dyr ud, mor en, den ver geløse, var bar e et eventyr
av gode opplelser med kaffe og wiener stang til. Men som kilde var hun ikke
mye ver d. Åttiåtte år er mange.
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Vi publiser te lør dag 22. oktober . Avisen blir lagt ut for abonnenter kvelden
før , og telefonen min begynte å plinge ved midnatt. Gr unnen til det at
meldingene til GD kom inn som kopi på min telefon.
Klokka 1300 åpnet r edaksjonen saken for alle, og telefonen gikk amok. J eg
måtte slå av lyden og det var ikke mulig å følge med på alle kommentar ene.
GD spr engte alle r ekor der den helga der vi tidoblet tr afikken sammenlignet
med en god gjennomsnittsdag.

Lør dag for middag kalte fylkesmannen inn til et kr isemøte med staben sin og
sendte ut en pr essemelding. Den var ikke spesielt eksplosiv. Fylkesmannen
hevdet riktignok at det ikke hadde vær t noen kontakt mellom mor og sønn
«på fler foldige år », men det er så feil det kan bli.

Og hva så?
Ver gemålssaken er på sett og vis en gammeldags for telling, skr evet av en
gammeldags jour nalist, en for telling om enkeltmennesket og stor samfunnet.
Den var ikke spesielt fiffig pr esenter t, for tellingen fikk fr ed. Selv om saken
er lang, spr engte den vår e måleinstr umenter på tidsbr uken på nett. Folk
leste og folk r esponder te. Faktisk kan det aldr i sies ofte nok; Under vur der
aldr i leser ne.
Skjebnen til Ver gemålssaken er usikker . Det er gr unn til å tr o at Ger d
Thor dis Dyr ud før eller sener e får erstattet deler av ver diene sine. Ver gen
er ute av bildet, fr i. Han slapp unna for di fylkesmannen feilet, gang på
gang.
Det stor e spør smålet er om selve Ver gemålsloven blir gr ansket, loven og
for valtningen av den. Det avhenger av om nor sk pr esse tar ansvar for de
svakeste i samfunnet og ikke slår seg til r o med å skr ive av tiltaler og
dommer i ver gemålsaker der det er ver gene som alltid må stå til r ette for alt,
mens de vir kelig og godt betalte skyldige får for tsette som før .

Rabben 1
09.01.2017
Einar Odden
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