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Villig til å forklare seg. og forklarer:
Vitnet er bamevemskurator og ansatt i Lister Barnevern. I forbindelse med bamevernets sak har hun hatt
hovedansvaret for fornærmede.
03.06.1 4 fikk vitnet en telefon fra Berit Einseth som er helsesøster på Sunde skole. Hun ønsket å
diskutere en sak anonymt- Referatet fra denne samtalen ligger vedlagt saken. l referatet står fornærmede
nevnt med navn, siden vitnet fikk vite navnet på slutten av samtalen.
Vitnet ble etter hvert klar over at fornærmede tidligere hadde blitt drøftet anonymt i basisteammøter på
skolen hvor barne v'ernet er tilstede. Vitnet har så i den forbindelse også snakket med en av
kontaktlærerene ijanuar, uten at det da ble informert om at fornærmede på høsten 2013 hadde snakket
om vold hjemme.
Samtalen med fomærmedes lærer foregikk kort tid etter basismøtet ijanuar 2014. På ca samme tid ble
det avtalt med inspektør Turid Litlehei Fosse som var tilstede på basismøtet, at vitnet skulle komme
bort og hjelpe til med å formulere en bekymringsmelding vedrørende fornærmede. Da vitnet kom til
skolen for å hjelpe med dette ønsket fosse ikke å sende noen melding.
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Dagen etter (04.06.14) reiste vitnet sammen med flere andre fra barnevernet til Sunde skole for å snakke
med bl a fornærmede selv.
Vitnet var da tilstede under samtalen med fornærmede. Det var Marit W Bergem som førte ordet med
fornærmede mens vitnet noterte hva som ble sagt. Helsesøster Einseth var også med under samtalen.
Vitnet satt bak fornærmede og delvis med ansiktet en annen vei og fikk derfor ikke med seg så mye av
kroppsspråket til fornærmede. Hun hørte klart hva han sa og hørte når han endret stemningsleie.
Referatet fra samtalen er skrevet av Marit på grunnlag av vitners notater.
Vitnet har lest referatet og mener at det gjengir hvordan samtalen var. Fornærmedes reaksjon på slutten
av samtalen var veldig kraftig og vitnet har ikke opplevd at barn har reagert så sterkt før. Det gikk kort
tid fra han reagerte tit han forlot rommet. Måten han reagerte på var så sterk at det var uaktuelt å ta han
inn til en ny runde. Vitnet oppfattet fornærmede som at han syntes det var ubehagelig å snakke om
hvordan han hadde det hjemme, og ønsket seg bort fru det.
Det var også helt tydelig at han reagerte på at han ble misforstått i forhold til å være lei seg da han
egentlig var sint
Etter å ha snakket med fornærmede avtalte vitnet å ha samtale med mor til fornærmede. Under samtalen
benektet mor at det ble utøvd vold.
Samme dag var det også en samtale med ansatte på skolen hvor referatet er vedlagt saken.
Ut på ettermiddagen var fornærmede sammen med Lill Reidun Larsen Grindland mens vitnet og andre
snakket med foreldrene. Mens de var sammen fortalte da fornærmede om hendelser vedrørende vold.
Grindland gikk elter hvert inn til foreldrene for il informere dem om hva som hadde blitt sagt ..Mens hun
var borte var vitnet sammen med fornærmede. De spilte da spill og småpratet uten å komme inn på noe
som har betydning for saken.
Da Grindland kom tilbake gikk hun gjennom med fornærmede hva han hadde sagt til henne og bekreftet
at opplysningene hun kom med var riktig. Han rettet også på noe av det som ble sagt og viste da at han
fulgte med.
Da Grindland informerte fornærmede om at hans foreldre nektet for at de hadde utøvd vold, svarte
fornærmede spontant og veldig tydelig med å si "jo". Fornærmede virket veldig bestemt da han sa jo.
Fornærmede ble så informert om at skulle plasseres i et beredsskapshjem noe han da ikke ville. Han sa
bl a at han var vant til å bli slått og likte det. Fornærmede reagerte sterkt på at han ikke skulle hjem og
var ordentlig utagerende mot både vitnet og andre ansatte i barnevernet. Flere av dem fikk skader som er
dokumentert hos lege.
Da så fornærmede kom til beredskapshjemmet samme kveld sa fornærmede at dersom han hadde visst at
det var så fint der, hadde han ikke reagert som han gjorde.
06.06. J4 var fornærmede på besøk hos fornærmede. Under dette besøket fortalte vitnet om hvorfor
fornærmede ble plassert uten at vitnet da reagerte på innholdet med å benekte noe. Da han fikk beskjed
om at han hver 14.dag fikk treffe sine foreldre i to timer, svarte han at det var for lenge. Han viste også
at han visste hvor lenge to timer var. Fornærmede ville ikke si hvorfor to timer var for lenge.
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Vitnet er klar over at det i forkant av dommeravhøret
av fornærmede var et møte mellom foreldrene og
fornærmede 12.06.14, der Julie Larsen og Torhild Tjensvoll vartilsynsførere.
Under dette møtet ble
det observert at mor til fornærmede sa noe til fornærmede med lav stemme. Da tilsynsføreren gikk
nærmere for å høre hva som ble sagt forandret mor stemmeleie og snakket normalt til fornærmede. Hva
som da ble sagt er ukjent.
Under samme samtale sa også far til fornærmede at det var fornærmede som skulle bestemme hvor
fornærmede nå skulle bo. Dette bekreftet far en gang til da fornærmede spurte om det var riktig.
Tilsynsføreren
måtte da gripe inn og avkrefte dette. Fornærmede reagerte da med å se forvirret ul. Far sa
også til fornærmede at når han flyttet hjem skulle han få trampoline. Da fornærmede svarte at han ikke
visste om han skulle hjem, svarte faren at han da skal ta velge trampoline.

I forkant av dette samværet (to timer for) fikk foreldrene veiledning om hvordan samværet skulle være
og hva som kunne være tema De fikk beskjed om at de ikke kunne snakke sak og heller ikke påvirke
barnet på noen måte ..
Vitnet hadde så en samtale med fornærmede IS.OtH 4. Temaet da var saksgangen i en barnevernssak. og
hva bamevernstjenesten
vurderte videre. Fornærmede fikk da vite at foreldrene hadde klaget på deres
avgjørelse og en dommer nå hadde sagt at han måtte være i beredskapshjemmet
en periode. Han fikk så
vite al j et beredsskapshjem
kunne bam ikke bo for alltid og at de enten skulle tilbake til sine foreldre
eller videre i et fosterhjem, Fornærmede fikk så vite at barnevernet ønsket at fornærmede skulle j el
fosterhjem. Fornærmede lurte da på hvor lenge han evt måtte være i et fosterhjem og vitnet svarte da at
der kunne en "ære til en var 18 år.
26.06.14 var neste samvær med foreldrene og fornærmede, på Metro Bowling i Kristiansand.
av dette var det også et møte med far hvor han fikk veiledning til oppførsel under samværet.

I forkant

Under samværet spurte fornærmede sine foreldre om de visste at han skulle være i et fosterhjem til han
ble 18 år. Far lurte da på hvem som hadde sagt det, og kom selv med forslag på at det kunne være vitnet
som hadde sagt dette. Dette bekreftet fornærmede. Barnevernet brøt da inn og sa at dette ikke skulle
være tema. Far mente da at han måtte jo la si litt og henvendte seg deretter til fornærmede og spurte" du
vil vel ikke i fosterhjem? ". Fornærmede svarte da 'Jo", og tilføyde at det ikke var fornærmede som
bestemte dette. Far spurte da videre" men du vil vel hjem?", noe fornærmede ble brydd av og svarte
"'ja"'''' ...
Far ble da igjen stoppet av representantene
fra barnevernet som var med som tilsynsførere(de
samme
som sist) at dette ikke skulle være tema. Han fikk da på nytt veiledning om hva han kunne snakke med
fornærmede om. Far svarte da at han nå hadde fått svar på det han lurte på og det hadde
bamevernstjenesten
også. Han fortsatte også med å si at han nå ikke trodde det ville bli flere samvær. På
spørsmål om hvorfor han ikke trodde det. svarte tar at dersom tilsynsfører ikke vet det, satt far på mer
informasjon enn barnevernet.
Far fikk da informasjon om at barnevemstjenesten
ikke satt på noen
informasjon som skulle tilsi at fornærmede kom hjem i den nærmeste fremtiden.
Samme kveld fortalte fornærmede til beredskapshjemmets
voksne sønn Joakim Sodal, at han ville hjem
og at han ikke hadde blitt slått av sine foreldre. Dagen etter fortalte fornærmede det samme til
beredskapsmor
Beate Sodalog ville at hun skulle ringe barnevernet og fortelle dette. Da Beate ikke ville
ringe. ble fornærmede først sint. Da han så hadde fått roet seg ned ville han at Beate skulle fortelle mer
om fosterhjem.
07.07.14 ble fornærmede informert av Julie Larsen og Torhild Tjensvoll om at det ikke ville være noe
samvær med foreldrene torsdagen etter. som planlagt. Fornærmede ble så videre spurt om hva han tenkte
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om dette og svarte da at det var greit for ham. Videre lurte han på når han da skulle treffe dem.
Fornærmede fikk da vite at det var ikke klart enda, men at han skulle
treffe dem igjen.

ta

11.10. i4 har fornærmede snakket med beredsskapsrnor om at han kom til il savne nabogutten dersom
han skulle flytte. Videre snakket fornærmede om noen andre barn som bodde på barnehjem og at han
visste årsaken til det. Videre sa fornærmede at han selv bodde i beredsskapshjem fordi skolen sa at de
slo ham hjemme, og fordi han hadde glemt at de ikke gjorde det.
Vitnet har også etter at hun ble involvert i saken fått sett at far til fornærmede har lagt ut mye
informasjon om selve saken på faeebook og hans hjemrnesidc. Dette føler vitnet er ubehagelig, Hun ser
at informasjonen som blir lagt ut blir stående uimotsagt noe som gjør at. leserne kun får hans versjon.
Innholdet som er lagt ut føler vitnet er ærekrenkende når hun blir kalt for å være alvorlig mentalt
forstyrret. Hennes navn er nevnt flere ganger j dokumentene som ligger på nett.
På Facebook

siden har far til fornærmede brukt taushetsbelagte dokumenter

og lagt ut.

8 .September etter at saken var behandlet i Lister Tingren, opplevde vitners barn en hendelse der en
mann på motorsykkel var i området nær vitners hus. Barna kom da med skolebussen ti! Farbror og ble
sluppet av på endeholdeplassen. Derfra må de gå opp en bakke til huset hvor de bor. Barna observerte da
en motorsykkel som kom ned denne bakken og måtte vente ibunnen på at bussen skulle kjøre videre.
Denne mannen kunne evt ha vært hos et av ni hus som ligger langs veien. Barna beskrev både sykkel og
hjelm og vitnet fikk da en oppfatning av at dette kunne være Kenneth Skailand, uten at hun kan si det
sikkert. Dersom det er tilfelle at Skailand har oppsøkt hennes bopel finner hun dette skremmende og
langt over streken for hva en skal godta.

Avhøret avsluttet torsdag 06.11.2014 kl. 15:13:33.
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