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Hei.
I 2009 ble jeg akutt syk, psykotisk, og var frem til da på en oppadgående inntektskurve, i eget firma.
I dag har jeg lav inntekt, og er på mange måter malt inn i et økonomisk hjørne, og har også problemer med
barnas mor, og har truffet ungene 2-3 timer i snitt hver måned siden sommeren 2013.
Jeg har stilt spørsmål til NAV om deres metoder, og ba for litt siden om å få skrevet ut alle sakspapirene
mine. Jeg flyttet i den perioden, og fikk beskjed om å hente papirene på NAV Lerkendal. Når jeg kom dit, fikk
jeg beskjed om å hente de på NAV Heimdal.
Når jeg hentet papirene på NAV Heimdal, var de i en uforseglet konvolutt, med en tynn strikk rundt.
NAV har også nylig avvist videre mekling i konfliktrådet, etter å ha møtt opp en gang der.
Jeg var i et møte på onsdag på NAV Lerkendal med Elisabeth Nossum og Per Olav Gundersen, der NAV og
jeg var uenige om veien videre, og når jeg søkte om sosialhjelp til advokat etterpå for å forstå mine rettigheter
og plikter i forhold til NAV og AAP, på NAV Lerkendal, ble jeg rådet til å i stedet ta kontakt med jushjelpa. Men
jeg søkte om sosialstøtte til egenandel advokat allikevel, 1020 kroner.
Hvis det er slik at jushjelpa er OK i forbindelse med alle juridiske spørsmål og saker, så trenger vel man ikke
advokater og advokatlisenser?
Kort tid før dette hadde fastlege Thor Digre en merkelig oppførsel, og ba meg finne en ny fastlege.
NAVI på sin side har gjort noen merkelige ting, og jeg har opplyst de om ting som er relevante for saken som
de virker de har ignorert.
Så jeg stiller spørsmål med hva NAV og NAVI holder på med. Nå skal man være forsiktig med å rope ulv-ulv,
spesielt når man har vært alvorlig psykisk syk før, men dere kan regne dette som en juridisk manøver for å gi
dere en innfallsvinkel.
Det er jo en 5 års foreldesesfrist på straffbare forhold på en strafferamme på inntil 4 år.
En signert kopi av denne anmeldelsen kommer senere.
Mvh,
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Morten W. Petersen
-Videos at https://www.youtube.com/user/TheBlogologue
Twittering at http://twitter.com/blogologue
Blogging at http://blogologue.com
Playing music at https://soundcloud.com/morten-w-petersen
Also playing music and podcasting here: http://www.mixcloud.com/morten-w-petersen/
On Google+ here https://plus.google.com/107781930037068750156
On Instagram at https://instagram.com/morphexx/
Postmottak Trøndelag politidistrikt <post.trondelag@politiet.no>
To: "Morten W. Petersen" <morphex@gmail.com>

Sat, Mar 24, 2018 at 11:31 AM

Din henvendelse til post.trondelag@politiet.no er mottatt.

Henvendelser via vårt e-postmottak blir videresendt og fulgt opp på hverdager mellom kl.
0800 – 1500.
Forespørsler som krever saksbehandling blir behandlet etter gjeldende lover og regler.

Mer informasjon om politiets oppgaver og tjenester kan du lese på www.politiet.no

Med vennlig hilsen
Trøndelag politidistrikt
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