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vitneansvaret
at man ikke har plikt til å forklare seg for politiet

Villig til å forklare seg. og forklarer:
Vitnet jobber ved Lister Barnevern og var sammen med Janne Ohnstad i Flekkefjord 04.06. J 4 for å
finne ut mer vedrørende Sleven Skailand etter at barnevemet dagen før hadde fått opplysninger om
hjemmesituasjonen hans.
l den forbindelse hadde vitnet en samtale med Steven hvor Janne noterte hva som ble sagt, Helsesøster
Liv Berit Einsetb var tilstede under samtalen og hjalp til med å få kontakt med Steven.
Det var vitnet som føne samtalen med Steven. Hun var pa forhånd klar over at Steven kunne være urolig
og derfor forberedt på at det kunne bli en kort samtale mellom dem. noe det også ble.
Før hun snakket med Steven hadde Liv Berit fortalt at Steven til henne hadde sagt at han ble slått av
både mor og far.
Samtalen startet med at Liv Berit da fortalte til Steven om grunnen til at vitnet og Janne ville snakke
med ham om det han dagen før hadde sagt til henne. Etter hva vitnet husker gikk også Liv Berit inn på
og gjenfortalte noe av det Steven dagen fØT hadde sagt til henne. Hva hun helt sa kan ikke vitnet nå
huske men det gikk helt kort ut på at han da hadde sagt at mamma og pappa hadde slått ham.
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For å få kontakt med Steven brukte vitnet hendelser som hadde skjedd samme dag, da et TV 2 helikopter
hadde flydd over byen. Det virket som om Steven S)l1tCS at det hadde vært gøy. Han fortalte også om at
han hadde hatt ute - timer og lekt med noen gutter.
Vitnet fortalte videre ti) Steven om hva barnevernet var for noe, og at hun selv jobbet med at alle barn
skulle ha det greit. Hun fortalte at hun i jobben snakket med mange forskjellige barn for å høre hvordan
de hadde det hjemme og på skolen. Vitnet gjorde også Steven kjent med at når de to snakket sammen var
det viktig at de snakket kun om det som hadde skjedd på ordentlig, og at han måtte si hvis det var noe
han ikke skjønte eller forstod. Vitnet følte at Steven hørte etter på hva hun sa og at han bekreftet dette
med å se på henne og nikke med jevne mellomrom. Steven satt også rolig da dette ble lagt fram.
Vitnet gjorde han da kjent med at han dagen før hadde sagt at mamma og pappa slo ham og ba ham om å
fortelle om en gang dette hadde skjedd. Steven svarte da nokså umiddelbart" før var det hver dag men
ikke nå lenger ". Da Steven ikke sa noe mer, gjentok vitnet det han hadde sagt i håp om at han da ville si
noe merom dette. uten at det. skjedde.
Vitnet ventet da en liten stund før hun ba ham om å fortelle om en gang det hadde skjedd før. Steven
svarte da fort at de klyper i øret, og at han hadde begynt å blø, og viste dette med å dra seg selv hardt i
øret. Vitnet ønsket da at Steven skulle fortelle mer om hva som skjedde den gangen han begynte å blø og
ba da Steven om å fortelle mer om dette. Steven svarte da at han ikke husket. Vitnet oppfattet dette som
et svar for å komme ut av situasjonen mer enn at han ikke husket.
Vitnet ønsket å prøve å få mer om hendelsen og derfor gjentok hun det Stcven hadde sagt om at han ikke
husket, uten at hun fikk noen flere opplysninger om det. Steven svarte da med å si at han "ville bare
vekk". Vitnet oppfattet det han sa som om han ville vekk da han ble kløpet i øret. Da vitnet så spurte om
hvem som hadde gjort dette, svarte Steven "mamma".
På dette tidspunktet kunne vitnet se at Steven ble urolig og var ukomfortabel i situasjonen.
Vitnet valgte derfor å gå videre for å høre med Steven om han kunne fortelle om når pappa slo. Steven
fortalte da veldig fort om en hendelse som skjedde da han skulle på skolen. Han og faren hadde da
kranglet om hvilken type bukse Steven skulle ha på seg. Steven ville ha kortbukse da han syntes det var
varmt mens faren ville at han skulle ha på langbukse. Dette hadde så medført at faren hadde låst Steven
inne på soverommet.
Da Steven ikke fortalte noe mer om hendelsen valgte vitnet å spørre om hva han følte når dette skjedde.
Steven svarte da at ••jeg ville bare dø. Det har jeg ønsket hele livet". Steven sa dette veldig forsiktig og
så ned i pulten mens det ble sagt. Vitnet bekreftet at hun hadde hørt hva han sa med å gjenta første del av
innholdet. Steven var da veldig tankefull og sa ned i pulten. Vitnet kunne se at Steven hadde det tøft når
han sa dette. Måten han sa dette på, virket som om han var oppgitt når han sa det Ut over det viste ikke
Stev en med uttrykk eller gråt hvordan dette føltes.
Etter at det hadde vært stille en periode fortsatte Steven å fortelle uten at vitnet sa noe. Han fortalte da at
han ville ikke gå til skolen den dagen og siden det kun var 10 minutt til skolen begynte. måtte han bli
kjørt dit. For vitnet virket det som om Steven sa dette for å komme ut fra de tankene han nettopp hadde
snakket om og at han likte å bli kjørt til skolen.
For å komme inn itema igjen ba vitnet Steven om å fortelle hvordan faren tok han med seg inn på
rommet.. Steven svarte da raskt at det var på en hard måte, og at faren dro ham hardt i hånden. Steven
viste hvordan faren hans holdt ham i underarmen. Han tok da et hardt tak i sin egen arm for å
understreke dette.
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Vitnet spurte så videre om hva pappa sa når dette skjedde, og Steven svarte da med å si at faren sa
ingenting.
Vitnet lurte da på hva Stevens mor gjorde når dette skjedde og til det svarte Steven at da var det pip
stille. Stcven sa pip med stor innlevelse og trykk på pip.
Vitnet følte på dette tidspunktet at samtalen snart burde avsluttes fordi Steven da begynte å se på
klokken og var veldig urolig på stolen. Hun valgte derfor å forsøke å få flere opplysninger fra Steven
med å spørre om han kunne fortelle om en annen gang mamma har blitt sint. Det gikk da litt tid før
Steven svarte at mamma ble sint når de gjorde lekser og at det alltid ble feil.
På dette tidspunktet var Steven så urolig og ferdig med å fortelle at det ikke ville nytte så mye mer med å
fortsette samtalen. Helsesøster brøt da inn i samtalen med å be om at Steven fortalte om hva som hadde
skjedd iganga på skolen. Vitnet var før samtalen ikke kjent med hva helsesøster da tenkte på. Steven
fortalte da helt kort om at han da hadde kranglet med noen elever pa skolen og at en lærer da hadde
kommct. Vitnet lurer på om Steven da sa at denne læreren holdt ham fast. Dette er vitnet ikke helt sikker
på.
Helsesøster fortsatte å fortelle der Sleven sluttet at Sleven den gangen hadde blitt lei seg og låst seg inne
på toalettet. Steven ble på det tidspunktet fryktelig sint på helsesøster og ropte hO}1 til henne" jeg ble
ikke det. du sier-alltid at jeg blir det",
Etter at Steven hadde sagt dette la han seg frem over pulten med hendene foran ansiktet og sa at han ville
gå. På det tidspunktet trodde vitnet at Sleven. gråt og var lei seg. noe som ikke var tilfelle. For å vise
Steven at hun så at han var lei seg. sa vitnet til Steven at det var helt greit å være lei seg. Dette reagerte
Steven igjen på. da han ikke var lei seg men sint Han reiste seg da opp og hylte høyt tør han løp fra
stedet og slengte igjen døren. Steven folte seg nokheJI misforstått både av helsesøster og vitnet i forhold
forskjellen på å være sint og lei seg.
Helsesøster fulgte da etter harn tilbake til klassen.
Vitnet hadde på det daværende tidspunktet aldri opplevd et slikt sinne hos noen barn. Nå i tiden som har
gått siden da. har hun sett dette hos andre barn som har hatt en vanskelig og uforutsigbar
omsorgssituasjon. Det har også vært typisk for barn som ikke klarer å regulere følelsene sine.

Senere samme ettermiddag var vitnet sammen med Steven i det han fikk beskjed om at han skulle i
beredskapshjem. Dette reagerte ham kraftig på og truet vitnet med en saks, kastet et eple på vitnet. truet
med å kaste et glass på henne og at han selv skulle hoppe ut av vinduet. Hun ble også sparket hardt i
leggen og kneet og fikk blåmerker etter det. Itre uker etter hendelsen hadde vitnet fortsatt smerter i
benet etter sparkene. Steven hadde da i forkant snakket med Lill Reidun Larsen Grindland og satt vel
igjen med mye tanker og følelser i kroppen.
Steven sa fil vitnet at han ville hjem og til noen av de fra barnevernet sa han at han ikke brydde seg om
at han der ble slått. Vitnet husker ikke hvem av de seks som var tilstede fra barnevernet som fikk høre
dette.
Vitnet brukte lang tid på å roe ned Steven med å snakke om alt mulig han kunne ha interesse av. Dette
gjorde at Sleven begynte å tenke på andre ting og gikk til slutt ble med frivillig til bilen som skulle kjøre
ham til beredskapshjemmet,
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Opplest og vedtatt.

Marit Wennevold Bergem

Politiførstebetjent Siv Helen Tveit
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