
Klage på vedtak hos spesialenheten, referanse 12175230 92/19-123 
 
Jeg ønsker å klage på dette vedtaket, da jeg ikke ser at det nevner at Hilde Olsen ikke deler 
samværsutgifter i henhold til barneloven (og ikke har gjort det siden sommeren 2013), og det 
ikke nevner noe om Vebjørn Svidal har meldt videre til barnevernet - og da ikke tar stilling til 
det, slik jeg ser det. 
 
Jeg har vokst opp med en far som er politimann, og forstår det slik at en politimann har et 
ansvar også utenfor arbeidstiden, og mulighetene for Vebjørn Svidal til å melde fra, har vært 
mange.  Det er sendt mange e-poster og SMS-meldinger, og noen av disse har muligens 
vært i arbeidstiden til Vebjørn Svidal. 
 
Vebjørn er omringet at familien til Hilde Olsen, og er gift med hennes tvillingsøster, Laila 
Olsen. Vebjørn bør kunne se, at han er inhabil, og kan påvirkes hver dag. 
 
Det var vel ved en anledning at Hilde Olsen ville ha inn Vebjørn Svidal i en mekling hos 
familievernkontoret, og det er mulig jeg husker feil, men jeg synes jeg husker hun sa at han 
var politimann når hun ville ha han inn. 
 
Vebjørn må forstå at han som politimann, har en autoritet og troverdighet utover det som er 
vanlig, i kraft av rollen sin. 
 
Jeg etterlyser en mer grundig gjennomgang av saken, med forklaringer en oppegående 
38-åring uten juridisk utdanning kan forstå. 
 
Se også vedlagt e-post. 
 
 
Morten W. Petersen, 27. Mars 2019 
Post: ℅ Ingrid Tangstad, Saupstadringen 53A, 7078 Saupstad 
Tlf: 415 14 316 
E-post: morphex@gmail.com 



Morten W. Petersen <morphex@gmail.com>

Klage på vedtak
2 messages

Morten W. Petersen <morphex@gmail.com> Sat, Mar 23, 2019 at 11:41 PM
To: post@spesialenheten.no
Cc: Vebjørn Svidal <vebjornsvidal@gmail.com>
Bcc: Sveinung Hestad Strand <strand@lovehjerte.no>, Jarle Petersen <jpeter@broadpark.no>,
post.trondelag@politiet.no

Hei,

jeg vil klage på beslutningen i vedtaket fra Spesialenheten, som jeg mottok i dag.

Det er jo en grunn til at jeg sendte inn anmeldelsen, så da følger jeg prosessen videre.

Nå kjenner jeg ikke til prosessene og riktig rekkefølge på å gjøre ting, men en sak som ikke ble nevnt i
anmeldelsen, er at Hilde Olsen i sitt tilsvar i siste rettsrunde, kalte inn Vebjørn Svidal som vitne. I et ellers
merkelig tilsvar, med påstander hun senere trakk tilbake.

Jeg lurer på hva Vebjørn skulle fortelle der, som privatperson, men med troverdigheten og autoriteten til
en politimann.

Det er slik at jeg har fått mekling om foreldreansvar 9. April - dette etter at Hilde Olsen rundt nyttår avviste
at jeg fikk en liten del av foreldreansvaret, muligheten til å få informasjon fra skole, barnehage osv. - og
kommunisere direkte med de.

Vebjørn har vært mellomledd, og sett at Hilde har vært sparsommelig med informasjonen om ungene.
Han må vel også forstå at pga. manglende tillit mellom meg og Hilde, så ønsker jeg ikke ta opp mine
helseproblemer med legen til ungene, slik at Hilde får slik informasjon. Jeg har forstått det slik på min
advokat, at jeg har rett til å få informasjon om ungene.

Det er også en diskusjon om arv og miljø i psykisk helse, og jeg som har vært psykisk syk, har en viss
kompetanse som kan være nyttig i forhold til ungene. 

Jeg er forøvrig blitt ganske opptatt av helse, og har en god dialog med min fastlege.

Jeg etterlyser en mer detaljert gjennomgang av vurderinger som gjøres, for å se hva beslutningen er
basert på, og om jeg bør legge inn en ny anmeldelse / følge opp anmeldelse med spørsmål og
informasjon. Eller slå meg til ro med avgjørelsen.

Mvh,

Morten W. Petersen

Twitter account:
https://twitter.com/blogologue

Blog: http://blogologue.com

On Instagram at
https://instagram.com/morphexx
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Postmottak Trøndelag politidistrikt <post.trondelag@politiet.no> Sat, Mar 23, 2019 at 11:41 PM
To: "Morten W. Petersen" <morphex@gmail.com>

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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