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Personersom blevarsletomavhøret,menikkemøtte
Forklaring
Gjort kjent med
• hva det ønskes forklaring om
• vitneansvaret
• at man ikke har plikt til å forklare seg for politiet
§ § 122 og 123 til å nekte å avgi forklaring eller svare på
• sin rett etter straffeprosessloven
spørsmål som kan utsette en selv eller noen av ens nærmeste for straff, vesentlig tap av
sosialt omdømme eller vesentlig velferdstap
Villig til å forklare

seg, og forklarer:

Vitnet var helsesøster i et vikariat fra 01.09.13
hun så ansvar for skolehelsetjenesten
på Sunde
som spesialsykepleier
på Lund Omsorgssenter
Flekkefjord.
Siden 01.08.14 har vitnet jobbet i
he1sestasj on.

til 15.07.14 i Flekkefjord kommune. I den perioden hadde
skole. Før den tid har vitnet jobbet på Moi i Rogaland
og før det var hun helsesøster både i Lund og i
et vikariat på familiesenteret
ved Flekkefjord

07.11.13 var vitnet tilstede på et basisteammøte
ved Sunde skole, hvor skolen hadde meldt opp
fornærmede pga at de var bekymret for elevens trivsel og adferd. I forkant av dette møtet hadde alle fått
en skriftlig innkallelse og mor til fornærmede
skal i følge innkallelsen
ha blitt informert om møtet og de
foresattes rett til å møte, av kontaktlærer.
Ved gjennomlesning fikk vitnet spørsmål fra rapportskriver om vitnet iforkant av dette møtet var klar
over at fornærmede til andre på skolen hadde fortalt om at han ble slått, svarte vitnet nei. Hun kommer
nå på at hun ut på våren 2014 tilfeldigfikk vite av fornærmedes kontaktlærer Eli Margrethe Ug/em at
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fornærmede tidligere ( høsten 2013) hadde fortalt om at han ble slått hjemme av mor. Til dette hadde
Uglem da sagt til fornærmede at dette hadde de ikke lov til å gjøre i Norge. Vitnet reagerte da på at
denne informasjonen ikke var gitt tidligere både til vitnet og familiesenteret som hadde samtaler med
foreldrene. Vitnet kontaktet familiesenteret v/Inger Lill Grimestad og informerte henne om hva vitnet
hadde fått vite og ba henne om å ta dette opp og spørre åpent om hvordan mors kultur stiller seg til å
slå/daske barn som avstraffelse. Grimestad skulle også si at i Norge er dette straffbart.
Tilstede på dette møtet 07.11.14 (Basismøte) var lege Svendsen, sosiallærer Risvold, spes ped leder
Tjorteland, Lister PPT v/Johannessen, Fosse Inspektør ved Sunde skole. Alle disse er faste
deltagere i Basis team. I forbindelse med saken der fornærmede var innmeldt, møtte mor til fornærmede,
kontaktlærer Hilde Holmgren Jensen.
Skolen innformerte om at fornærmede hadde en negativ adferd, hvor han var veldig bestemt og til tider
veldig sint. Overfor kontaktlærer har fornærmede gitt uttrykk for at han er ensom og ikke har venner.
Under møtet ble det også sagt fra skolen at fornærmede slet med forståelsen og sjelden ville fortelle hva
han hadde gjort i helgene.
Under samme møte fortalte mor at også hun mente at fornærmede er en gutt som kan bli sint, som ikke
liker å gjøre lekser og heller ikke vil følge hennes beskjeder. Hun ønsket hjelp til hvordan hun skulle
håndtere gutten og hans vanskelige adferd. Mor fortalte også at hun i perioder var mye alene med
fornærmede, da far ofte var av sted påjobb.
Vitnet husker uten at det ble notert at mor også uttrykte at hun lurte på om det allerede var for sent i
forhold til å klare å endre på guttens adferd. Vitnet husker at dette gjorde inntrykk på henne og ønsket å
hjelpe mor med å håndtere fornærmede og hans adferd.
Før dette møtet har mor vært i kontakt med Inger Lill Grimestad ved familiesenteret uten at det kom
frem i møtet hvordan kontakten nå var.
Under dette møtet ble det bestemt at vitnet skulle undersøke hvordan kontakten med familiesenteret var
og formidle beskjed om at mor ønsket en tettere oppfølgning.
Det ble også bestemt at vitnet skulle begynne med samtaler med fornærmede, og eventuelt gjøre lekser
sammen med vitnet.
Mor til fornærmede skulle etter møtet snakke med far og si at skolen ønsket et møte med dem begge.
Det ble utarbeidet et referat fra møtet som i ettertid skal ha blitt sendt til alle som deltok på møtet
deriblant mor til fornærmede.
Under møtet har vitnet tatt egne notaer og i disse står det at mor under dette møtet sa
"Steven redd pappa, får kjeft, ikke respekt for mamma ". Videre sa mor til fornærmede i dette møtet,
"pappa sier ikke problem trenger ikke hjelp, pappa ikke bekymret, pappa sier Steven er bortskjemt på
grunn av meg". Mor til fornærmede sa også" jeg trenger hjelp, pappa blir sint når jeg går familiesenter
derfor sier jeg ikke at jeg går til families enter, Inger Lill". Notatene ble gjort under møtet og skrevet slik
mor til fornærmede sa det.
Vitnet undersøkte etter møtet journalen og fant da ut at fornærmedes mor 08.11.11 hadde hatt en samtale
med helsesøster Tone Lende. Mor hadde da uken i forveien vært innom helsestasjonen pga at hun var
bekymret og trengte hjelp i forhold til fornærmedes adferd. Mor til fornærmede gav da uttrykk for at hun
syntes det var vanskelig å hanskes med fornærmede, som bl a kunne slå henne. Far til fornærmede skulle
være mye borte og derfor var hun mye alene om omsorgen. I følge notatene til Lende skulle fornærmede
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ikke oppføre seg slik mot far. Lende avtalte da med mor at hun skulle ta kontakt med familiesenteret
Inger Lill Grimestad og gjøre en avtale.
'

vi

Vitnet tok også kontakt med Inger Lill Grimestad og refererte til møtet den 07.11.13 og informerte
henne om at mor ønsket en tettere kontakt med henne.
12.11.13 hadde så vitnet den første samtalen med fornærmede. De gjorde da lekser sammen og snakket
om diverse ting. Under samtalen snakket de om hva som gjorde fornærmede sint, hvor så fornærmede
svarte at mamma gjorde ham sint som hadde fått ham til å gi en geit mat. Dette hadde så ført til at geita
hadde stanget fornærmede som igjen hadde blitt sint på mamma. Fornærmede hadde da sagt" derfor
hater jeg henne så veldig". Vitnet skrev dette ned da det ikke er ofte at barn uttrykker seg så sterkt i
forhold til å si at de hater noen. Fornærmede fikk også spørsmål fra vitnet om hva det betydde å hate
noen og fornærmede svarte da at det betyr å ikke like noen.

21.11.13 hadde vitnet neste samtale med fornærmede. Hun hadde i forrige møte informert om at
samtalene dem i mellom bl a skulle handle om hva som gjorde ham sint og glad. Vitnet spurte
fornærmede bl a om hva som mamma gjorde som var bra for ham. Fornærmede sa da at hun laget mat
og vasket klær. Videre sa fornærmede at han kunne telle til ti de gangene han ble sint, og at han nå ikke
hatet sin mor.

10.12.13 fikk vitnet så informasjon fra undervisningsinspektør Turid L Fosse om at det hadde vært et
møte på skolen med fornærmedes foreldre den 05.12.13. Det kom da frem at de ønsket veiledning fra
familiekontoret og ønsket at vitnet skulle gi denne beskjeden til Inger Lill, noe vitnet gjorde. Foreldrene
ønsket veiledning i å sette grenser for fornærmede.

Samme dag hadde vitnet så en samtale med fornærmede. Hun brukte da spørsmål til fornærmede om hva
han likte både med far og mor. Om sin mor sa fornærmede at han likte at hun laget mat. Om sin far sa
fornærmede "når han er snill, pleier nesten alltid være litt sint, kjedelig for meg. Jeg har fått kjeft hele
livet mitt, vil ikke bo der, heller ikke leve." Fornærmede skjulte øynene i hendene sine og sa videre "jeg
har alltid fått dårlig liv".
Vitnet spurte fornærmede etter at dette var sagt, om hva han ville at hun skulle gjøre for ham dersom hun
hadde vært en tryllefe. På dette svarte fornærmede" få lov til alt jeg ville, ønsker meg et grønt lego fly "
Fornærmede snakket da videre om et legofly som hadde blitt ødelagt da mamma støvsuget.
Etter denne samtalen ringte fornærmede til både Inger Lill Grimestad og til Lister barnevern vi Janne
Ohnstad for å søke om råd i forhold til fornærmedes uttalelser. Når vitnet snakket med Grimestad fikk
hun oppgitt at det var fornærmede som hadde uttalt dette, men til barnevernet ble saken drøftet anonymt.
Grimestad ba vitnet om å ta dette opp med Lister Barnevern.
Ohnstad drøftet saken med sine kollegaer og gav vitnet en tilbakemelding om at vitnet skulle melde
saken inn for basisteamet på skolen etter jul, anonymt. Ohnstad begrunnet sitt svar med at dersom saken
ble meldt til barnevernet på dette tidspunktet, kunne en risikere en eventuell forverring av fornærmedes
omsorgssituasjon i julen.
Ledende helsesøster Tone Lende ble informert av vitnet om utsagnene og hennes samtaler med både
Grimestad og Ohnstad.

19.12.13 hadde så vitnet en ny samtale med fornærmede hvor han virket glad i øynene og ivrig når han
spilte med vitnet. Fornærmede sa da til vitnet at han hadde vondt sist gang de snakket, men at han nå
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hadde fått bedre liv. Under denne samtalen var fornærmede rolig og gav direkte åpent blikk til vitnet og
smilte.

06.01.14 hadde vitnet første samtale med fornærmede etter juleferien hvor de bl a snakket om hva han
fikk til jul, og at hva han gjorde når skulle sove og så spøkelser. Vitnet mener at hun da så en gutt som
har faglig gode evner til å mestre de oppgavene han da skulle løse.

I basismøtet på Sunde skole i januar 2014 ble informasjonen som fornærmede gav i desember 2013
drøftet anonymt og konklusjonen der ble at vitnet skulle fortsette sine samtaler med fornærmede. Hun
ble ikke bedt om å skrive noen bekymringsmelding til barnevernet. Vitnet tenkte at hun i dette møtet og i
samtalene forut, søkte råd fra både barnevern og sine overordnede og ville forholde seg til hva de
bestemte og rådet henne til. I dette møtet i januar var barnevernet representert. Det er også slik at når en
får kjennskap til at det kan ha skjedd vold i et hjem, skal dette meldes barnevern uten at foreldre skal
informeres. Vitnet tenkte derfor ikke på å informere foreldrene om disse uttalelsene.

21.01.14 hadde så vitnet en ny samtale med Steven, hvor hun sa at hun hadde tenkt på det han i tidligere
samtale hadde sagt om at han likte best når pappa ikke var sint og ønsket seg et bedre liv. Vitnet spurte
da fornærmede om hva som skjedde når pappa ble sint. Fornærmede svarte da "Pappa sier jeg må gå på
rommet, når mamma skal stoppe pappa når han er sint, blir det verre". Vitnet spurte da ikke noe mer om
det fornærmede da sa.
Vitnet kunne tydelig se på fornærmede når han ikke ønsket å snakke mer om et tema både med blikk og
ved at han fulgte med på klokken og sa at han måtte gå.

10.02.14 virket fornærmede mer fornøyd da han snakket med vitnet. Dette var noe og hans kontaktlærer
mente at han gjorde på den tiden

25.02.14 var fornærmede i ny samtale med vitnet. De brukte da psykologisk førstehjelp som verktøy,
noe som betyr at en snakker om røde og grønne tanker. Røde tanker er redde følelser og grønne tanker er
hva som hjelper mot røde tanker. Vitnet bruker da en rød og en grønn plastfigur som ligner på en mann i
samtalen. Fornærmede fortalte da på spørsmål fra vitnet om hvordan han hadde det hjemme og at
mamma er snill, og at han selv liker å bli med pappa på jobb og se hva pappa gjør. Han nevnte bl a at de
kjørte lastebil. Under samtalen virket fornærmede fornøyd og glad.

08.04.14 var vitnet på skolen i det fornærmede hadde vært involvert i en hendelse. Fornærmede hadde
da låst seg inne på toalettet like ved vitnets kontor. Da hun kom ut i gangen stod fornærmedes
kontaktlærer (Hilde H Jenssen ?) utenfor toalettet og forsøkte å få fornærmede ut. Vitnet hørte at
fornærmede da var skikkelig sint, han skrek og sparket i veggene. Vitnet ba ham da om å komme ut for å
snakke med henne noe han da gjorde. Inne hos vitnet ble fornærmede roligere og de spilte bl a Mikado.
Fornærmede fortalte da at han var sint fordi en annen elev hadde kastet en ball i en vannpytt noe som
medførte at fornærmede hadde blitt våt. Pg a at han ble våt ble fornærmede sint og sprutet vann, kastet
stein og dyttet til andre involverte medelever. Dette resulterte i at medelever så ble sint på fornærmede
som igjen ble sint på dem. En lærer hadde da fulgt fornærmede til rektor hvor han ble bedt om å si
unnskyld. Dette var så fornærmede oppbrakt over og sa at han hatet skolen, og at ingen forstod ham.
Videre ga han uttrykk for at han prøvde å hjelpe andre men ingen vil hjelpe ham. Fornærmede ville
slutte på skolen og dersom han ikke kunne slutte ville han rømme fra Norge. Hvis han så ikke fikk lov til
å rømme ville han drepe seg selv. Fornærmede sa videre at han "ikke er lei seg bare sint og vil drepe de
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som ikke skjønner ham". Han sa videre at han ville hjelpe men ingen skjønte ham derfor hadde han
ingen venner.
Fornærmede snakket også om hva som var bra for ham på spørsmål fra vitnet og sa da at han ville bli
sjef og bestemme over alle, han ville ta hevn og alle skulle bli slaver. Han likte best å være med seg selv,
at ingen likte å besøke ham og at han lekte alene. Fornærmede ville at vennene skulle være snille.
I samtalen snakket de også om hva fornærmede skulle i påsken og fornærmede svarte da rolig at han
skulle være på SFO ved Sunde skole.
Da fornærmede skulle gå, spurte vitnet om han ville ha en klem noe han ønsket. De gav hverandre en
god klem og fornærmede var rolig i det han forlot vitnet og gikk ut i skolegården.
Senere snakket vitnet med kontaktlærer som fortalte at fornærmede videre denne dagen hadde vært rolig
og hatt en fin dag.
Utsagnene som fornærmede denne dagen kom med mener vitnet var fra en gutt som var tydelig oppbrakt
over en situasjon like før. Fra tidligere samtaler vet vitnet at fornærmede kan komme med kraftige
utsagn og bli veldig sint. Dette samsvarer også med hva både mor og skole er bekymret for. Måten
fornærmede oppførte seg på i slutten av samtalen gjorde at vitnet ikke var bekymret for at hans uttalelser
tidligere i samtalen, var konkret ment. De var mer et uttrykk for hans frustrasjon der og da. Dette fikk
hun også bekreftet fra kontaktlærer senere samme dag.

Om skolen informerte foreldrene om situasjonen som skjedde i forkant av vitnets samtale med gutten
denne dagen, kjenner vitnet ikke til. Selv mener vitnet at hennes samtale med gutten var en del av
avtalen som ble gjort i basisteammøte den 07.11.13 hvor hun skulle følge opp fornærmede med samtaler,
mens familiekontoret skulle følge foreldrene. Det ble derfor ikke gitt noen tilbakemelding om denne
samtalen til foreldrene, slik det heller ikke har vært gjort etter de andre samtalene.

20.05.14 var det en ny samtale med fornærmede og vitnet. Fornærmede var da fornøyd og glad og
fortalte at han nå fikk lov til flere ting hjemme. Han snakket da om at han fikk besøk aven venn som
bygget lego med ham og at han gledet seg til å gjøre gøye ting med pappa bl a kjøre firhjuling og til
sommerferien.

Uka før 02.06.14 hørte vitnet at noen ropte og skrek i gangen på Sunde skole. Da vitnet kom ut fra sitt
kontor, så hun at en lærer holdt rundt fornærmede for å roe ham ned. Fornærmede var da helt vill og
virket redd i blikket. Vitnet prøvde også å roe fornærmede ved å ta på ham uten at det hjalp. Det ble da
til at læreren slapp fornærmede som da løp av gårde ut i skolegården. Vitnet og læreren fulgte etter for å
se hvor fornærmede ble hen uten å snakke med ham da. Selv skulle vitnet i et annet møte.
02.06.14 snakket så vitnet med fornærmede som da forklarte hva som hadde skjedd uka før. Noen elever
i 7 klasse hadde da forstyrret fornærmede i gymtimen noe som medførte at han låste seg inne på do for å
komme seg vekk. Læreren hadde da låst opp og fornærmede hadde da sagt at han ville være i fred. Han
hadde også sagt til en voksen at han ville være i fred, men de hørte ikke på fornærmede. Videre sa
fornærmede at han da ble holdt og ikke fikk puste. Fornærmede mente at det var feil at han ble holdt og
ønsket at vedkommende skulle komme i fengsel.
Fornærmede sa så til vitnet at ingen vil høre på ham, noe da vitnet sa at hun gjeme ville. Videre sa vitnet
at dersom hun skulle forstå og hjelpe fornærmede måtte han fortelle henne hva som var galt.
Fornærmede svarte da at han ikke vil si det som plaget ham. Det ble da ikke spurt noe nærmere om dette
fra vitnet.
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Etter samtalen med fornærmede tok vitnet opp med læreren som hadde holdt fornærmede, hva
fornærmede hadde sagt om dette, slik at han skulle vite om hvordan fornærmede hadde reagert. Denne
læreren ville da ta kontakt med fornærmede og snakke med ham sammen med en person som
fornærmede var trygg på.
Senere samme dag fikk vitnet besøk av leder ved SFO Wenche Løyning som da fortalte at en assistent
på skolen hadde snakket med Steven og da fortalte han at han ble slått av foreldrene hjemme.

Vitnet hadde derfor en samtale med fornærmede dagen etter(03 .06.14). Under denne samtalen brukte
vitnet verktøyet psykologisk førstehjelp med figurene rød og grønn mann.
Fornærmede snakker da først om at han ble plaget på skolen før han fortsetter med å si at "det er kjedelig
hjemme, liker bedre å være med noen ". Videre snakket fornærmede om at han har fått øks som han må
være voksen for å bruke samt at han ikke får lov av sine foreldre til å være med i speideren.
I starten av samtalen fortalte fornærmede at den røde figuren som kalles rød mann er redd, lei seg og har
sinte tanker. Etter å ha snakket ferdig om hva en speider er, sa vitnet at voksne og kan få røde tanker og
bli sinte slik fornærmede tidligere hadde sagt at rød mann hadde. Uten at vitnet sa noe mer fortsatte
fornærmede med å si" de kjefter, slår, ikke lov å slå barn i Norge, de gjør det hjemme hos meg". Vitnet
svarte på dette med å si at de voksne da må få stopp tanker. Fornærmede svarte da " de får ikke
stoppetanker i hodet hjemme hos meg, de klasker, klyper i øret, en gang så hardt at jeg begynte å blø,
både mamma og pappa gjør det" Vitnet spurte da fornærmede om hva han da gjorde og fornærmede
svarte" jeg står stille, mamma og pappa vet det ikke er lov å slå, men de gjør det bare ".
Vitnet sa til fornærmede at hun da ville snakke med dem om dette og fornærmede svarte da at " burde
snakke med mamma fordi hun slår meg mest".
Fornærmede var rolig når han fortalte dette. Det virket som om ordet stoppetanker var det som satte det
hele i gang hos fornærmede.
Samtalen med fornærmede var da slutt og fornærmede gikk tilbake til sin klasse.

Vitnet snakket da med Lister barnevern vi Janne Ohnstad på telefon og informerte om samtalen med
fornærmede. Ohnstad ba da om at det ble sendt en bekymringsmelding til barnevernet og gjeme sammen
med skole/SFO. Vitnet informerte rektor om dette og han skulle da innhente informasjon fra
kontaktlærer og SFO. De avtalte også et møte 05.06.14 der både barnevern, skole ISFO møtte sammen
med vitnet. Rektor skulle selv informere barnevernet om dette.

Ohnstad tok kontakt etter denne samtalen med rektor 03.06.14, med vitnet og sa at hun allerede dagen
etter ville komme til Sunde skole for å ha en samtale med fornærmede og personalet på skolen.

Pause i avhøret kl. 1306, avtaler ogfortsette dagen etter kl. 0930. (Tirsdag 090914)

Dagen etter (04.06.14) møtte Lister Barnevern på Sunde skole. De ville da ha en samtale med
fornærmede. For å trygge fornærmede i hans første møte med barnevernet ønsket vitnet å være tilstede
under denne samtalen og at det også skjedde på hennes kontor, der han var kjent.. Før samtalen med
barnevernet begynte, snakket vitnet med fornærmede alene på gangen ved kontoret og sa at det var noen
damer som ville snakke med han om det som han hadde fortalt henne i går. Det ble ikke snakket noe mer
om selve saken mens de var alene. Fornærmede gikk helt greit med vitnet inn på kontoret hvor de andre
ventet. Fra barnevernet møtte Janne Ohnstad og Marit Bergem.
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Fornærmede fikk informasjon av barnevernet om at de visste om hva fornærmede dagen før hadde sagt
til vitnet. De spurte da videre fornærmede om han kunne fortelle om en gang han da ble slått. På dette
spørsmålet svarte da fornærmede at "før var det hver dag men ikke nå lenger".
Videre fortalte fornærmede bl a om hendelser der mor skulle ha kløpet ham i øret og om far som hadde
låst ham inne på rommet. Vitnet fikk opplest referatet fra samtalen som barnevernet hadde med
fornærmede hvor hun selv var tilstede, og bekrefter at hun kjenner igjen innholdet. Hun bemerker at det i
referatet står at fornærmede reagerte med frustrasjon overfor en uttalelse som vitnet kom mede at han ble
lei seg og hadde låst seg inne på do ), og mener at det var både vitnet og Marit Bergem som sa noe til
fornærmede som han reagerte på. Begge kom med uttalelser omkring fornærmedes følelser, noe som da
ble galt for gutten.
Vitnet har i sitt referat fra denne samtalen med fornærmede, skrevet at fornærmede "forteller om
hendelse der foreldre har slått ham, det var før, sier bl a han ønsker å dø ". Med dette mener vitnet at hun
da referer til at gutten svarte bekreftende på barnevernets spørsmål der de ber ham om å fortelle om en
gang han ble slått. Fornærmede svarte da at "før var det hver dag, men ikke nå lenger".
Etter denne samtalen med fornærmede så skrev vitnet en bekymringsmelding på anmodning fra
Barnevernet. Dette skjedde i samråd med ledende helsesøster Tone Lende som også skrev under
sammen med fornærmede.

17.06.14 hadde så vitnet en samtale med far til fornærmede Kenneth Skailand. Han hadde da avtalt
tidspunkt for et møte med vitnet for å få utlevert journaler for de samtalene som vitnet hadde hatt med
fornærmede. Vitnet gikk da gjennom kontinuasjonsarket fra samtalene med fornærmede samt referatet
fra basismøte 07.11.13. Han ble da gjort kjent med at hans kone var tilstede på basismøte og at vitnet
hadde da gått ut fra at han ville få informasjon fra henne om hvilken kontakt vitnet skulle ha med
fornærmede. Til Skailand sa ikke vitnet at hun gikk ut fra at han fikk informasjon av sin kone.
Etter samtalen ga Skailand vitnet en god klem og sa han gjerne ville overlatt fornærmede til vitnet
dersom han trengte barnevakt. Han hadde vanskelig for å forstå hvorfor fornærmede hadde blitt
akuttplassert. Skailand lurte på slutten av samtalen på hvor vitnet kom fra og vitnet fortalte da at hun var
fra Ryfylke, men bodde på Moi. Skailand svarte da at det visste han og han visste også helt nøyaktig
hvilket hus vitnet bodde i.
Vitnet opplevde denne uttalelsen om at han visste helt nøyaktig hvilket hus vitnet bodde i, som en
trussel. Hun svarte til Skailand at hun hadde regnet med at han hadde undersøkt det.

Samme kveld ble vitnet oppringt privat på sin private mobil av Skailand som da hadde snakket med sin
kone. Kona skjønte ikke noe av hvorfor fornærmede var akuttplassert og ønsket en samtale med vitnet.
Det ble da avtalt at de skulle snakkes når vitnet var tilbake på jobb 19.06.14. Det ble da gjort en avtale
om å møte begge foreldrene sammen med familieterapeut Inger Lill Grimestad.
De var tydelig preget av situasjonen og vitnet fortalte at hun skjønte at dette var tøft for dem. Foreldrene
sa at de ville kjempe for å få gutten tilbake og dersom det ble nødvendig helt til topps irettssystemet.
Etter denne tid har vitnet vært i Lister Tingrett og vitnet i forbindelse med akuttvedtaket, som foreldrene
ønsket omgjort.
Skailand har via facebook skrevet diverse om denne saken og deriblant om vitnet og hennes involvering
i saken. Innholdet i det som er skrevet mener vitnet er krenkende og sjikanerende. Hun føler også at hun
har blitt ærekrenket og at det som er skrevet er feil. Denne siden blir hele tiden oppdatert med nye
meldinger som mange da kommer med kommentarer til.
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Fornærmede ønsker at dette skal anmeldes og vil ved en senere anledning ta stilling til om hun ønsker å
fremsette en påtalebegjæring.

Skailand har i tillegg skrevet et brev til Flekkefjord kommune vi kommunalsjefhelse og velferd. Brevet
er også sendt samtidig til både media og til politiet. Det er også lagt med kopier av samtalene vitnet har
hatt med fornærmede og referat fra basismøtet 07.11.14 En kopi ble også levert til nåværende ledende
helsesøster Tone Lise D. Aase. Brevet ble levert ved at Skailand banket på døren til hennes kontor hvor
da vitnet var tilstede. Skailand forklarte da hva brevet var, og snakket da direkte til vitnet. Hva han
konkret sa husker ikke vitnet men innholdet i det Skailand sa var at vitnet nå skulle tas, eller få
gjennomgå.

Vitnet føler at hele situasjonen er ubehagelig og føler seg mistenkeliggjort for mange via både facebook
og media. Hun mener at hun kun har gjort en jobb hun er pliktet til å gjøre og har opptrådt i henhold til
de regler som følger jobben. Hele hennes familie blir berørt av dette, og omdømme både til
helsestasjonen og henne selv blir skadet aven slik opptreden.

Avhøret avsluttet tirsdag 09.09.2014 kl. 12:41 :08.
Opplest og vedtatt.

Liv Berit Einseth

Politiførstebetjent Siv Helen Tveit
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