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skien: Fredag var det 
et forsoningsmøte 
mellom Magnus 
Straume og Jan Mag-
ne Stensrud etter 
anklagene om trusler. 
Det dempet ikke 
motsetningene. Tvert 
imot kan det ende i 
rettsapparatet.
RoaR HusHagen 
roar.hushagen@ta.no

Redaktøren i Drangedalspos-
ten, Jan Magne Stensrud, gikk 
til anmeldelse av lederen i 
Drangedal Arbeiderparti, Mag-
nus Straume. En anmeldelse 
som ble henlagt av politiet. 
Deretter sendte han klagebrev 
til Telemark arbeiderparti om 
Straume.

Fredag var det et møte mel-
lom partene i regi av Telemark 
Arbeiderparti, uten at det løste 
noe. Konflikten virker derimot 
mer fastlåst og kan ende i retts-
apparatet. Det bekrefter advo-
kat Sigurd Klomsæt som repre-
senterer Straume.

skuffet
Jan Magne Stensrud er svært 
skuffet.

– Målet med å kontakte Tele-
mark Ap var å bilegge en kon-
flikt. Slik jeg oppfatter motpar-
ten opplever jeg at de ikke er 
interessert i å bilegge denne 
striden, sier han. Stensrud viser 
til at han var villig til å gå gjen-
nom alt materialet om Straume 
og rette opp eventuelle feil. 
Dette tillot ikke Ap på møtet. 

- Jeg oppfordrer Magnus 
Straume om å følge Telemark 
og Vestfold Arbeiderparti sin 
oppfordring om å fremsende alt 
materiale som Drangedalspos-
ten har skrevet om Straume, og 
som Straume mener innehol-
der feil. Dessverre har ikke 
Magnus Straume klaget inn en 
eneste sak til Pressens faglige 
utvalg (PFU), så vi har ikke fått 
en uavhengig vurdering av om 
noe av det som er skrevet om 
Straume er brudd på god pres-
seskikk, sier han.

- Jeg er skuffet på vegne av 
Drangedalsposten, Drangedal 
Ap og Drangedals befolkning. 
Vi er en liten redaksjon som har 

lyst til å gjøre jobben vår. Jeg 
håpet at vi som voksne men-
nesker kunne ta hverandre i 
hånda. Vi kan godt være uenig, 
men jeg håpet at det skulle 
være mulig å bilegge konflik-
ten, sier han. Utover dette har 
Stensrud ingen kommentar. 

– skaden er g jort
Advokaten svarer med full 
tyngde og på sin karakteristiske 
måte.

– Jeg synes det er svært dra-
matisk at en redaktør etablerer 
og sprer usannheter om andre 
mennesker, som også er en fol-
kevalgt. Det kan oppfattes som 
et angrep på demokratiet. Han 
kan tilby det og tilby det, ska-
den er gjort den. Det er ikke en 

forsnakkelse eller tilfeldighet, 
han holder det gående, sier 
Klomsæt som føler seg mer pro-
vosert nå enn før møtet.

Det gjør ikke Straume. 
– Jeg har hatt det samme for-

holdet hele veien. Jeg har vært 
dritskuffa over den mannen. 
Han drar ikke bare med seg 
meg, men hele familien min. 
Nå tar han også Ap inn.

– Sannheten har dårlige vil-
kår, når Stensrud skriver om 
Straume, skyter Klomsæt inn.

– må beklage
– Jeg er interessert i å komme til 
enighet, men da må han kom-
me med beklagelser. Det med-
fører ikke riktighet at jeg skal 
ha kommet med drapstrusler. 

Jeg forventer en oppreisning, 
slår Straume fast.

– Det er forvrengninger det 
han driver med. Alle anklager 
mot Magnus Straume er hen-
lagt av statsadvokaten som ikke 
straffbare forhold. Det er ikke 
fnugg av grunnlag for anklager. 
Det har han kjørt på i årevis. 
Han fortsetter med beskyldnin-
gene. Det er krenkelser, Stens-
rud tar ikke frifinnelsen inno-
ver seg.

kan gå til retten
Klomsæt påpeker at det har 
gått fra bevisets stilling til intet 
straffbart forhold.

– Det kan ikke sies klarere, 
mener han. Nå kan saken havne 
i rettsapparatet.

– Ja, det kan du skrive at her 
blir alt gjort for å finne sannhe-
ten om det som har skjedd, og 
de uberettigede anklagene som 
er framført av Stensrud, hvis 
han ikke uforbeholdent bekla-
ger, sier Klomsæt. 

Arbeiderpartiets fylkessekre-
tær Odin Adelsten Bohmann 
forteller at Ap har gjennomgått 
punktene som Stensrud har 
klaget på Straume.

- Den eneste sanksjonsmulig-
heten vi har er å ekskludere. 
Det har vi ikke gjort. Dette har 
vært en klage der vi har prøvd å 
bidra mellom to parter som 
ikke blir enige. Vår rolle er gan-
ske liten i denne saken, og den-
ne konflikten hører ikke hjem-
me i Ap, konkluderer han.

Møte uten forsoning
Trusselkonflikt kan havne i retten

Til reTTen: Konflikten mellom Magnus Straume til høyre og Jan Magne Stensrud kan ende i retten. Her er Straume sammen med sin 
advokat Sigurd Klomsæt før fredagens møte. 
 FOTO: rOar hushagen

sØker: Tor Hege Flåto trives så godt som daglig leder for RNu at han 
søker på jobben igjen.

RJUKAN: Stillingen som 
leder for RNU er lyst ledig, 
men Tor Helge Flåto er 
ikke innstilt på å gi seg. – 
Nei, jeg søker på min egen 
jobb, sier han.
BjøRg W. joHansen

Tor Helge Flåto har vært i job-
ben som daglig leder for Rju-
kan Næringsutvikling AS fra 

2015, men nå må han regne 
med konkurranse. 1. august 
går nemlig Flåtos 5-årige enga-
sjement ut.

Nå lyser styret i Rjukan Næ-
ringsutvikling åremålsstillin-
gen igjen. Ifølge stillingsan-
nonsen er det kommunalt eide 
selskapet ute etter en daglig 
leder som skal « være pådriver 
til utvikling og realisering av 
Tinn kommune sitt strategiske 

arbeid innen næringsutvikling 
og nyskaping.» 

Kravet til søkeren er rele-
vant høyere utdanning, men 
annen kompetanse vil også bli 
vurdert. Erfaring fra relevante 
fagområde og fra privat næ-
rings liv, samt gode lederegen-
skaper blir vektlagt. I tillegg 
må den aktuelle kandidaten 
være både nytenkende, analy-
tisk og løsningsorientert.

må søke på sin egen jobb


