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Domstoladministrasjonen
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Korrupsjon eller korrupsjon på norsk?

OA Knutsens dødsbo, Haugesund tingrett sak nr 93-00239 S
Det vises til tidligere korrespondanse vedrørende OA Knutsens dødsbo under offentlig
skifte ved Haugesund tingrett sak nr 93-00239 S.
Som det fremgår av vedlagte korrespondanse har det oppstått spørsmål om opplysninger
gitt av Haugesund tingrett til arvingene, Gulating lagmannsrett og Høyesteretts
kjæremålsutvalg er korrekte og fullstendige.
Opplysningene kan også ha direkte relevans i forhold til spørsmålet om økonomisk
utroskap m .v. jevnfør tidligere korrespondanse. Haugesund tingrett og bobestyrer advokat
Lars Bauge har ikke ønsket å besvare spørsmål knyttet til mulige ufullstendige
opplysninger m .v . . Boets revisor er av tingretten pålagt taushetsplikt i forhold til arvingene.
I denne forbindelsen vises også til Domstolsadministrasjonens brev av 27 . mars 2003 til
undertegnede hvorav det fremkommer at:
"Det finnes ikke noen retningslinjer for domstolenes behandling av publikums-
henvendelser, men utgangspunktet er selvfølgelig generelt sett at domstolene skal
besvare henvendelser fra publikum ."
Undertegnede ber derfor om at Domstoladministrasjonen pålegger tingrettdommer Arne
Vikse å besvare følgende spørsmål:

1.Tingrettdommer Arne Vikse bes bekrefte eventuelt avkrefte at den av tingretten
fremlagte oversikt over boets transaksjoner med Recon as er fullstendig og korrekt.

2.Tingretten bes redegjøre for hvordan transaksjonene med Recon as er bokført,
herunder fullstendige konteringsanvisninger.

3.Av korrespondansen fremkommer at samtlige regnskapsbilag for årene 1997, 1998
og 1999 for selskapene AS Valuta og AS Karmsundgaten 60 er bortkommet.
Tingrettdommer Arne Vikse bes redegjøre for hvorvidt øvrige regnskapsbilag er
intakt (inklusive de av boet kontrollerte selskaper) og hvor disse befinner seg.

4.Arvinger har tidligere reist spørsmål om omfanget av bobestyrer advokat Bauges
forretningsmessige og andre forbindelser med Recon as og dets hovedaksjonær
Kurt Arne Tyse og andre selskaper der Kurt Arne Tyse er hovedaksjonær . Advokat
Bauge har ikke ønsket å besvare spørsmålene knyttet til det økonomiske omfanget
av disse forbindelsene, og tingretten har vært uvillig til å pålegge advokat Bauge å
besvare.
Domstoladministrasjonen bes pålegge tingrettdommer Arne Vikse å redegjøre for
det økonomiske omfanget av tingrettens medhjelpers forbindelser med boets
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leverandør Recon as, dets hovedaksjonær Kurt Arne Tyse og andre selskap der
Kurt Arne Tyse er hovedaksjonær.

I forbindelse med tingrettens svarbrev av 6 . februar 2006 skal bemerkes at med unntak av
pkt. 4 over har ikke advokat Bauge nektet å svare på spørsmålene, - han har bare aldri
svart . Som det fremgår av korrespondansen, se blant annet undertegnedes brev til
tingretten av 20 . mai 2005 og tingrettens svarbrev av 25 . mai 2005 skal heller ikke
tingrettens brev oppfattes som et pålegg til advokat Bauge . Advokat Bauge kan derfor
bare fortsette med å unnlate å svare.
Uansett er dette et internt forhold mellom tingretten og tingrettens medhjelper som er
arvingene uvedkommende.
Sluttresultatet er likevel at verken tingretten eller tingrettens medhjelper ønsker å besvare
spørsmålene, og revisor er av tingretten pålagt taushetsplikt.
Domstoladministrasjonen bes redegjøre for hvordan man tenker seg at svarene fra
tingretten skal kunne verifiseres.
Det tas forbehold om ytterligere spørsmål.
Undertegnede ønsker løpende og fullt innsyn i saksbehandlingen, inklusive muligheten for
å kommentere svar og anførsler fra tingretten.

Med vennlig hilsen

Vedlegg
• 2006-01-17 Til Haugesund tingrett

1.2005-02-15 til Haugesund tingrett v revisoroversikt
2.2005-02-17 fra Haugesund tingrett v revisoroversikt
3.2005-02-18 til Haugesund tingrett v revisoroversikt begrunnelse med

vedlegg
4.2005-03-07 fra Haugesund tingrett v revisoroversikt
5.2005-03-23 til revisor Apeland og advokat Bauge
6.2005-05-20 til Haugesund tingrett v revisorerklæring
7.2005-05-25 fra Haugesund tingrett v revisorerklæring
8.2003-09-16 Gulating lagmannsrett kjennelse
9.2003-03-27 Brev fra Domstoladministrasjonen
10.2003-03-17 Begjæring om løpende og fullstendig innsyn
11 .2005-11-10 Brev fra advokat Bauge v regnskapsbilag

• 2006-02-06 Fra Haugesund tingrett til John F . Knutsen
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