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VEDR. DERES HENVENDELSER HIT AV 27. SEPTEMBER DA.- STYRETS
TILBAKEMELDING.
Deres tre henvendelser, mottatt her den 27. september d.&.,ble alle fremlagt for Tilsynsrådets styre
under styrematet samme dag. Protokollen fra styrets w t e er nå klar, og De meddeles herved at
styret besluttet å tilskrive Dem slik:
"For så vidt gjelder Berges anmodning om avholdelse av bokettersyn hos advokat Aaba-Evensen,
så ble denne henvendelsen besvart ved brev til Berge av 6. juni 2007.
For så vidt gjelder anmodningen om innsyn i de 7 navngitte advokatenes mapper / filer, samt i sin
egen, legges til grunn at det De i realiteten etterspar er evt. meddelte reaksjoner mot dem. De
aktuelle avgimelsene vil bli oversendt Dem i egen ekspedisjon herfra ved anledning - forutsatt at
de ikke inneholder taushetsbelagt informasjon.
For så vidt gjelder anmodningen om innsyn / oversendelse av Tilsynsrådet postjournal for perioden
januar til juni 1998, bemerkes at slik ikke fins. Postjournal ble fmst innf~rther med virkning fia
juni 1999.
Postjournalen for 1. januar 2006 til 27. september 2007 kan
gjennomgang i Tilsynsrådets 1ok:aler.

-

etter avtale

-

legges frem for

For 0vrig minnes om våre gjentatte henvendelser til Berge, knyttet til spmsmålet om han driver
ulovlig rettshjelpvirksomhet. Det fremstår for Tilsynsrådet som temmelig åpenbart slik at Berges
henvendelser bekrefter våre antakelser om at han driver ulovlig rettshjelpvirksomhet. Tilsynsrådet
forventer at han nå prioriterer å besvare våre henvendelser med tilbarlig hurtighet."
Vi imateser nå - i samsvar med styrets vedtak - Deres umiddelbare redegjarelse i samsvar med hva
vi tidligere har bedt om (spmsmål knyttet til Deres bistand i forbindelse med Amelia Riis saken
m.v.), jf. bl. a. våre brev til Dem av hhv. 18. mai og l l. juli d.å., og til advokat Christian
Bruusgaards brev til Dem av 29. august d.&.Deres skriftlige tilbakemelding imateses således
snarest - og senest innen 31. oktober d.å. Dersom vi ikke innen denne fiisten mottar Deres

tilfredsstillende redegjmelse, informeres herved om at vi vil vurdere å politianmelde Dem for
ulovlig rettshjelpvirksomhet.
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