
Anme Id e Ise. Tillegg av 29. oktober er tatt med her.

Anmeldte parter:
1. Flekkefjord Kommune, v/Helseetaten.
2. Flekkefjord Kommune, v/Lister Barnevern.
3. Lyngdal Kommune, v/Lister Barnevern.

Anmelder:
Kenneth Skailand, Ringveien 31,4400 Flekkefjord, f. nr. 27.05.1960.
Tlf: 91 79 32 11
E-mail: post@mobilcrane.com

Habilitetsspørsmål vedrørende hvor forholdet bør etterforskes.
Det er flere forhold som tilsier at forholdet bør etterforskes av settepolitikammer. Dette bør politiet
vurdere nøye når dem tar beslutning om hvor forholdet skal etterforskes.

1.
Forholdene som her (i hovedsak) anmeldes, er rettet mot Flekkefjord Kommune. Kommunalsjef Svein
Hansen er en sentral aktør innen senere saksbehandling av Lister Barnevern, da med tanke på
kommunal befatning i saken. Han var også med på mitt møte med Rådmann Bernhard Nilsen,
Flekkefjord Kommune den 5. august 2014. Kommunalsjef Svein Hansen er ektefelle med
politiadvokat Liv Versland Seland i Agder politidistrikt, om mine opplysninger stemmer. Dette setter
Kommunalsjef Svein Hansen i en særstilling her.

2.
I politiavhør den 24. september 2014 opplyste Lensmann Asbjørn Skåland ved Flekkefjord
politistasjon at helsesøster Liv Berit Einseth ikke hadde gjort noe galt i sitt arbeid. Det må også
opplyses om at Lensmann Asbjørn Skåland selv er fosterfar, og derfor med stor sannsynlighet har
bekjentskap med Lister Barnevern. Privatetterforsker Finn Abrahamsen sier at Lensmann Asbjørn
Skåland her har satt seg i inhabilitet.

3.
Politiførstebetjent Jan Terje Aas i Lyngdal er etter mine opplysninger i samme menighet som Diakon
Jan Hananger. Det er derfor grunn til å anta at disse to kjenner til hverandre.

Anmeldelsen vil derfor bli oversendt Rogaland politidistrikt.

Politihuset i Stavanger
Telefon: 51 89 90 00
Telefaks: 51 89 91 00
Besøksadresse: Lagårdsveien 6, 4010 Stavanger
Postadresse: Postboks 240, 4001 Stavanger
E-post: post.rogaland@politiet.no

Det gjøres oppmerksomt på at ingen politiavhør ligger ved her, politiet har selv tilgang til disse. Disse

er oppført i vedleggsoversikten med betegnelsen (Doc N).



Anmeldt forhold l.
Høsten 2013 deltok min kone, Sudarat Skailand, Ringveien 31,4400 Flekkefjord, f. nr. 07.02.1969, i

en foreldresamtale på Sunde Skole (Vedlegg 1). Hun inngikk da en avtale med Sunde skole

vjKontaktlærer Hilde Holmgren Jensen om at vi skulle få hjelp til grensesetting av vår felles sønn,

Steven Skailand, f. nr. 20.09.2005. Det ble avtalt at saken skulle drøftes i neste Basisteam-møte, som
da ble avholdt den 7. november 2013.

Anmeldt forhold 1.1.
7. november 2013 deltok min kone i Basisteam-møte, hvor vi skulle få hjelp med adferdsvansker hos

vår sønn Steven (Vedlegg 2). Dette var hovedsakelig knyttet til problemer på skolen, og også noe i

forbindelse med skolen i hjemmet. I den forbindelsen har helsesøster Liv Berit Einseth gjennomført

en rekke samtaler med vår gutt (Vedlegg 3), samtaler vi ikke ble gjort kjent med før etter at
barnevernet akuttplasserte gutten 4. juni 2014. Senere uttalelser fra vår gutt viser at han meget

sannsynlig har blitt påvirket av hennes samtaler. Forholdet begjæres etterforsket.

Anmeldt forhold 1.2.
Helsesøster Liv Berit Einseth forklarte i sitt politiavhør (8. & 9. september 2014) at hun ikke

informerte foreldrene underveis, da det var snakk om vold (Doc l, side 4). Dette skulle ha skjedd i
januar 2014 etter et basisteam-møte. "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" står det i politiavhøret på side 4. Man bør stille

spørsmål til hvilke uttalelser hun her sikter til, i og med at ingen andre på dette tidspunkt i basisteam

snakket om vold.

I sin vitneforklaring til Fylkesnemnda (Lydopptak l), fremkommer det informasjon hvor
Helsesøsteren først fikk informasjon om vold i saken den 3. juni 2014. Når helsesøster blir spurt om

hun tidligere enn 3. juni 2014 hadde hatt mistanke til vold i hjemmet, svarte hun at hun hadde fått

slike opplysninger våren 2014 av Eli-Margrethe Uglem. Helsesøsteren hadde da opplyst at hun burde

hatt disse opplysningene i starten av denne saken. Nå var det gått måneder, sa helsesøsteren. Man
kan undre seg om hva som er riktig. Slik jeg ser det, så har vold kun eksistert i helsesøsterens hode

frem til slutten av mai 2014. Tar man med vår sønns uttalelse om at helsesøsteren hele tiden sa vi
foreldre slo ham (Lydopptak 2), så begynner ting å ta form.
Helsesøster Liv Berit Einseth opplyser flere steder at hun har meddelt alvorlig informasjon til

familieterapaut Inger Lill Grimestad. For å stadfeste om jeg skulle ta med Inger Lill Grimestad i

begjæringen (Vedlegg 4), hadde jeg en samtale med Inger Lill Grimestad den 2. september 2014.

Denne samtalen førte til at jeg ikke tok med Grimestad i begjæringen (Lydopptak 3). Senere har jeg

undret meg over hele opplegget på Familiesenteret. Det fremgår tydelig at dem ikke fortalte

sannheten den 10. februar 2014, da vi hadde første møte der (Lydopptak 4). Forholdet begjæres
etterforsket og påtalt.

Anmeldt forhold 1.3.
Om man gjennomgår Liv Berit Einseth's politiavhør, avholdt 8. &. 9. september 2014 (Doc 1), samt

hennes vitneforklaring i Fylkesnemnda den 5. november 2014 (Lydopptak 1), og sammenligner hva

som uttales opp mot detaljer rundt selve samtalen barnevernet hadde med Steven den 4. juni 2014
(Vedlegg 5), og deretter krysseksaminerer dette med politiavhøret av Marit Wennevold Bergem den



29. oktober 2014 (Doc 2) og Janne Ohnstad den 6. november 2014 (Doc 3), så avdekkes det store

avvik. Det synes som om Marit Wennevold Bergem's forklaring er mest sannferdig, og at både Janne

Ohnstad's og Liv Berit Einseth's forklaringer har mer eller mindre til hensikt å fremme oppfattelse av

en forklaring fra Steven, avgitt uten medvirkning fra noen parter. Tar man så med i betraktningen at

Liv Berit Einseth har hatt omfattende samtaler med Steven gjennom mer enn 6 måneder, så blir det

hele å betrakte som et spill for å bygge opp en sak. Forholdet begjæres etterforsket og påtalt.

Anmeldt forhold 1.4.
Allerede før S. desember 2013 ville helsesøsteren ha inspektør Turid Litlehei Fosse ved Sunde Skole

til å sende bekymringsmelding. Inspektøren gjorde det da klart at hun ikke mente det forelå noen

grunn for en slik bekymring, men at helsesøsteren selv hadde en plikt her om hun mente det var

grunnlag for dette (Vedlegg 6). Helsesøster Liv Berit Einseth ringte deretter til Lister Barnevern den

10. desember 2013 for å melde sin bekymring. Dette fremgår i hennes forklaring til Fylkesnemnda
(Lydopptak 1) og i hennes politiforklaring (Doc 1). Det oppfattes å ha vært ganske mye dialoger

mellom de forskjellige etater her, uten at foreldre fikk noen informasjon om dette. Forholdet
begjæres etterforsket.

Anmeldt forhold 1.5.
Etter basisteam-møtet i januar 2014 kommer Janne Ohnstad for å hjelpe inspektør Turid Litlehei
Fosse med å skrive en bekymringsmelding. Også i dette tilfellet vil inspektøren ikke sende noen

bekymringsmelding. Dette fremgår i politiavhøret av Janne Ohnstad (Doc 3). Man kan sette spørsmål

til hva som førte til at Janne Ohnstad tok kontakt med en av Stevens kontaktlærere etter dette

møtet, uten å vite hvem Steven var. Likeledes kan man stille spørsmål til hvorfor Janne Ohnstad tok

kontakt med inspektør Turid Litlehei Fosse, for å hjelpe henne med å skrive en bekymringsmelding på

en anonym gutt. Det er mye som tilsier at det har vært tett dialog mellom helsesøster Liv Berit
Einseth og Janne Ohnstad i denne perioden. Forholdet begjæres etterforsket.

Anmeldt forhold 1.6.
Helsesøsteren har den 8. april en samtale med Steven hvor det fremkommer alvorlige ting (Vedlegg

3). Etter dette møtet foretar helsesøsteren seg ikke noe i det hele tatt før i slutten av mai 2014, og

det er heller ingen referater som tilsier at hun hadde kontakt med Steven mellom 8. april og sent i

mai 2014. Før dette møtet hadde hun ofte samtaler med Steven i denne 7-måneders lange perioden.
Det er mye som tyder på at dette ikke er korrekt, om man ser saken nå i etterkant, hvor det etter

hvert har blitt avdekket at helsesøsteren med stor sikkerhet påvirket vår gutt til å tro vi slo ham

hjemme. Dette er dokumentert i saken og ved lydopptak av samtale med Steven under samvær den

13. november 2014 (Lydopptak 2). Jeg mistenker at helsesøsteren har intensivert samtalene med

Steven i denne perioden, men utelatt dette i sine referater. Forholdet begjæres etterforsket.

Anmeldt forhold 1.7.
I møte med Flekkefjord Familiesenter den 10. februar 2014, hadde vi en 15 time lang samtale med

familieterapautene Inger Lill Grimestad og Annette Lund (Lydopptak 4). I denne samtalen gikk det

klart frem at dette ikke hadde noe med barnevernet å gjøre, og at vi foreldre selvfølgelig ville bli tatt

med i diskusjon om dem på noe tidspunkt skulle finne det nødvendig å ta inn barnevernet i saken.

Senere saksgang har avdekket at dette ikke var tilfelle, og at i hvert fall Inger Lill Grimestad hadde
hatt samtaler med helsesøster Liv Berit Einseth, hvor barnevernet var en del av samtalen.



Slik vi sitter tilbake i ettertid, så fremstår det for oss som om vi har blitt ført kraftig bak lyset, om ikke

direkte forsettelig, så vil grov uforstand i tjeneste være helt klart fremtredende.

Lydopptaket (Lydopptak 4) er for øvrig allerede levert politiet, sammen med lydopptak fra 4. juni
2014, da Lister Barnevern aksjonerte (Lydopptak 5 & 6).

Aven eller annen grunn har politiet IKKEavhørt Inger Lill Grimestad, men jeg gjennomførte den 2.

september 2014 en samtale med Inger Lill Grimestad og hennes sjef på helsestasjonen, dette for å

avklare litt rundt forholdet, for deretter å ta stilling til om Inger lill Grimestad skulle tas med i min
begjæring til Flekkefjord kommune den 3. september 2014. Denne samtalen vedlegges som bevis i

form av komplett lydopptak (Lydopptak 3). Etter samtalen besluttet jeg å ikke ta med Inger lill

Grimestad i begjæringen jeg fremmet dagen etter (Vedlegg 4). Det gjøres også her oppmerksomt på

at Inger Lill Grimestad er fostermor (aleneforsørgende) på lik linje med at lensmann Asbjørn Skåland

er fosterfar. Forholdet begjæres grundig etterforsket.

Anmeldt forhold 2.

Anmeldt forhold 2.1.

4. juni 2014 valgte Lister Barnevern å akuttplassere vår sønn i beredskapshjem, kun på grunnlag av

uttalelser fra gutten selv (Vedlegg 10). Det ble overhodet ikke gjort noen undersøkelser fra
barnevernets side isaken knyttet til våre forklaringer. Dette strider mot barnevernloven, som klart

sier at det skal foretas undersøkelser for å opplyse saken, §4-3 (Rett og plikt for barneverntjenesten
til å foreta undersøkelser). Forholdet har utviklet seg dramatisk, og saken må granskes. Det ble gjort

lydopptak av alle samtaler den aktuelle dag (Lydopptak 5 & 6). Forholdet begjæres etterforsket og
påtalt.

Anmeldt forhold 2.2.
Under samvær den 26. juni 2014 ble vi foreldre spurt av vår sønn om vi hadde hørt at han ikke skulle
bo med oss lenger. Han hadde fått opplyst at barnevernet ville han skulle bo i fosterhjem til han blir

18 år (Vedlegg 8). Dette må vel være å gå litt langt, gutten var da 8 år. Hele samværet er

dokumentert ved lydopptak (Lydopptak 7). Forholdet begjæres etterforsket.

Anmeldt forhold 2.3.
På oppfordring fra meg (Vedlegg 11) fikk jeg tilsendt journaler fra samvær 12.juni 2014 (Vedlegg,12)

og 26. juni 2014 (Vedlegg 13). Vedlagt var det da et nytt vedtak om samværsnekt, basert på

journalen fra 26. juni 2014 (Vedlegg 14). Denne journalen var imidlertid så feilaktig som den kunne

bli, dette på tross av at tilsynsførere begge to hørte hva som ble sagt. Dette kan bevises ved

lydopptak fra samværet (Lydopptak 7). Vedtaket ble trukket tilbake av barnevernet. Det legges til

grunn at Julie C. G. Larsen deltok i samtalen her, og at hun klart må ha oppfattet virkeligheten. Hun
gikk like etter denne hendelsen og tok en lengre telefonsamtale, det går frem av lydopptaket. Min

kone kan også bekrefte dette. Også dette forhold begjæres etterforsket og påtalt.

Anmeldt forhold 2.4.

I tilsvar til Lister Tingrett ble det vedlagt kopi av referatet fra samværet den 26. juni 2014 (Vedlegg

15). Denne kopien var imidlertid endret i teksten, dette uten at dette ble opplyst. En slik endring i et

dokument som allerede hadde blitt benyttet i rettslig sammenheng før dokumentet vedlegges neste



rettsinstans, sorterer etter hva jeg kan se, under lovens strengeste paragrafer for

dokumentforfalsking. Forholdet kreves etterforsket og påtalt. Straffelovens § 168, § 185 og/eller §
120 bør komme til anvendelse her.

Anmeldt forhold 2.5.
Den 4. juni 2014 gjorde barnevernet det klart at dem ikke kunne la gutten bli med oss hjem uten

først å undersøke saken mer grundig. Tonje Brogeland uttalte seg faktisk om dette, og gjorde et

eksempel om at om det nå skulle vise seg at vår forklaring skulle bli bekreftet av vår sønn når han

kommer til ro på Søgne, så vil saken stille seg annerledes. I ettertid vet vi nå at nettopp dette

skjedde. Dette fremgår klart av lydopptaket fra den 4. juni 2014 (Lydopptak 5 & 6).
Ved flere senere tilfeller kom det frem informasjon om at vår sønn hadde bekreftet vår påstand om

at vi ikke hadde slått ham, uten at barnevernet på noe tidspunkt tok dette til etterretning. Dette kom

først frem den 26. juni 2014 i beredskapshjemmet (Vedlegg 7 & 16). Deretter under Talsperson Jonna
Uldals samtale med Steven den 14. august 2014 (Vedlegg 17). Likeledes da samme talsperson hadde

samtale med Steven den 23. oktober 2014 (Vedlegg 18). Lister Barnevern gjorde aldri noen forsøk på
å utrede dette nærmere.

Barnevernslovens § 4-3 er klar her, barnevernet plikter å undersøke en sak grundig før dem går til det

mest omfattende tiltaket, å ta barn bort fra sitt hjem.

Likeledes fastsetter barnevernslovens § 4-21 at barnevernet til enhver tid skal vurdere om grunnlaget

for omsorgsovertakelse fremdeles er tilstede. Er det ikke lenger grunn for omsorgsovertalelse, skal

barnevernet umiddelbart besørge opphevelse av omsorgsovertakelsen (Knut Undboe, Barnevernrett,

6. Utgave, side 127). Dette forholdet begjæres grundig etterforsket og påtalt.

Anmeldt forhold 2.6.
Det har under samvær alltid vært benyttet tilsynsførere, stort sett 2 stk. Tilsynsførerene har aldri på

noen samvær gjort notater, med unntak av Eli Abrahamsen. Tilsendte journaler inneholder i noen

tilfeller utelatelser som gjør at samtalen som fremstilles får en helt annen betydning enn hva som er

tilfelle. Dette går alltid i disfavør av foreldrene, og kan ikke finnes å være korrekt.
Det er også gjengivelser som er så nøyaktige i enkelte tilfeller, at det meget trolig benyttes
lydopptakerutstyr for å oppnå dette. På spørsmål om barnevernstjenesten har brukt eller bruker slikt

utstyr, blir dette avkreftet, og opplyst å være noe dem ikke har lov til å gjøre. Om så allikevel er

tilfelle, så er det enda mer påfallende at referatene er så upresise som dem er.
Det kan føres bevis for denne påstanden i form av lydfiler som sammenlignes med referater. For å

avdekke dette, må lydfiler (Lydopptak 7, 8, 9, 10 & 11) fra nevnte samvær gjennomgås opp mot
respektive samværsrapporter (Vedlegg B, 15, 19,20,21 & 22). Dette er i all hovedsak samvær hvor
Julie C. G. Larsen har vært tilsynsfører. Det legges til at Julie C. G. Larsen var saksbehandler nr. 2 i vår

sak, og at hun også hadde hovedansvar under Janne Ohnstads ferie sommeren 2014. Forholdet

begjæres etterforsket og påtalt.

Anmeldt forhold 2.7.
Saken var til behandling ved Fylkesnemnda i Vest-Agder 4. og 5. november 2014, og slutningen ble

mottatt den 14. november 2014 (Vedlegg 23). Det var den gang flere forhold som ble etterlyst,
tillitsperson var innvilget, og måtte på plass før barnevernet fortsatte sitt arbeider, vår sønn ble

innvilget rett til å ringe oss, og vi hadde generelt store bekymringer for guttens opphold, dette

begrunnet med informasjon som ble kjent i fylkesnemnda. Det gikk to måneder før vi fikk på plass



telefonkontakt med Steven, og ytterligere to måneder før tillitsperson ble etablert, dette med store

positive effekter for Steven. Janne Ohnstad arbeidet iherdig for å motvirke disse kravene (Vedlegg
24).
Det var helt klart store utfordringer knyttet til hans opphold da, og jeg er helt overbevist om at

guttens rettigheter her ikke ble oppfylt på noen måte. Forholdet ble klaget inn til Fylkesmannen

(Vedlegg 25), og klagen ble delvis tatt til følge (Vedlegg 26). Også dette forholdet begjæres
etterforsket og påtalt.

Anmeldt forhold 2.8.

I politiavhør av Janne Ohnstad den 6. november 2014 (Doc 3), uttalte Janne Ohnstad seg rundt
samværet som ble gjennomført den 26. juni 2014 på en slik måte at det klart måtte oppfattes som

om hun var til stede. Hun var imidlertid ikke til stede. Janne Ohnstad deltok aldri noensinne på noen

samvær. Hennes uttalelser i dette politiavhøret må være basert på enten uttaler eller referatet fra

dette samværet (Vedlegg 13/15). Gjennomgang av Janne Ohnstads avhør opp mot Julie Larsens

referat fra samværet, peker sterkt mot at referatet er kilden til Janne Ohnstads uttalelse. Dette

referatet ble allerede i juni 2014 gjort til gjenstand for å være uriktig, da det ble benyttet j et vedtak
(Vedlegg 14) som skulle stanse videre samvær, et vedtak som ble trukket da Lister Barnevern fikk
kjennskap til at referatet kunne bevises å være feil. Forholdet begjæres etterforsket. Straffelovens §

168 og/eller § 120 bør komme til anvendelse her.

Anmeldt forhold 2.9.

23. januar 2015 ble det sendt inn en bekymringsmelding fra Sunde Skole v/Eli-Margrethe Uglem
(Vedlegg 27). Denne bekymringsmeldingen "forsvant" i systemet, og ble ikke funnet frem før 10. juli
2015, da etter at jeg hadde benyttet forskjellige metoder for å få denne meldingen frem. Det viste

seg at Janne Ohnstad hadde feilarkivert denne meldingen, så den ikke ble tatt inn til ordinær

behandling som pålagt i barnevernloven. Selv om en slik melding skulle "forsvinne", fritar dette ikke

Janne Ohnstad for helt bestemte plikter knyttet til en offisiell bekymringsmelding (barnevernslovens

§ 6-7). Forholdet begjæres etterforsket. Denne handlingen må anses som skjerpet forsettelig.

Straffelovens § 168 og/eller § 120 bør komme til anvendelse her, likeledes barnevernslovens § 6-7
(Tilbakemelding til melder).

Anmeldt forhold 2.10.

I politiavhør av Janne Ohnstad den 6. november 2014 (Doc 3) unnlot Janne Ohnstad å fortelle

faktaopplysninger knyttet til første samtale Janne Ohnstad og Marit Wennevold Bergern hadde med

Steven den 4. juni 2014 (Vedlegg 5). Helsesøster stilte ikke bare ledende spørsmål, hun instruerte
Steven uten at dette klart går frem i notater. Dette har heldigvis Marit Wennevold Bergem forklart

seg om i sitt politiavhør av 29. oktober 2014 (Doc 2) Forholdet begjæres etterforsket. Straffelovens §

168 og/eller § 120 bør komme til anvendelse her, likeledes barnevemslovens § 4-3 (Rett og plikt for
barneverntjenesten til å foreta undersøkelser.)

Anmeldt forhold 2.11.
Janne Ohnstad må ha kjent til identiteten til Steven Skailand lenge før hun påstår dette ble kjent.

Allerede i november/desember 2013 har hun fått tilsendt referat fra Basisteam's møte den 7.
november (Vedlegg 2), hvor Stevens identitet kommer frem. Å påstå at saken er ny for Lister
Barnevern den 3. juni 2014 mener jeg derfor må anses som ikke å fortelle sannheten. I tillegg gjorde



Janne både en henvendelse til en av Stevens kontaktlærere i januar 2014, samt at hun også på

samme tidspunkt tok kontakt med inspektør Turid Utlehei Fosse for å hjelpe henne med å skrive en

bekymringsmelding (Doe 3). Man kan stille seg spørsmålet hvem som var drivkraften bak så mye
arbeid for å få frem en bekymringsmelding på dette tidspunkt. Forholdet begjæres etterforsket.

Straffelovens § 168 og/eller § 120 bør komme til anvendelse her.

Anmeldt forhold 2.12.

I Kristiansand Tingrett den 2. september 2015 uttalte Janne Ohnstad seg på en slik måte at retten fikk

inntrykk av at de fleste i Lister Barnevern er utsatt for negative omtaler av meg. Hun fikk også frem et

inntrykk av at Lister Barnevern ikke får kontakt med Sunde Skole i Flekkefjord, også dette på grunn av

meg. Påstandene er uriktige, da det kun er få ansatte som har fått sine navn omtalt, da knyttet til
dokumenterbare forhold. Jeg ble i september 2014 forøvrig anmeldt av både Flekkefjord kommunes

rådmann Bernhard Nilsen, og Farsund kommunes daværende rådmann August Salvesen. Disse

anmeldelsene er ferdig etterforsket, og er nå under vurdering opp mot tiltale eller henleggelse.

Forholdet begjæres etterforsket. Straffelovens § 168 og/eller § 120 bør komme til anvendelse her.

Anmeldt forhold 2.13.

I Kristiansand Tingrett den 2. september 2015 gav Janne Ohnstad inntrykk av at Lister Barnevern står
bak alt som er av arbeid for å få utredet Steven. Sannheten er dessverre stikk motsatt. Janne

Ohnstad har fra dag 1 motarbeidet all form for undersøkelser og utredninger i saken. Dette er fullt ut

ført bevis for. Spesielt opp mot utredning av Steven i forhold til eventuell ADHD-diagnose eller

generell utredning, har Janne Ohnstad iherdig motarbeidet dette. Forholdet begjæres etterforsket.
Straffelovens § 168 og/eller § 120 bør komme til anvendelse her, samt brudd på barnevernslovens §

4-3, som klart sier at alle forhold skal undersøkes grundig.

Anmeldt forhold 2.14.

Under barnevernets samtaler med flere forskjellige personer den 4. juni 2014j ble det ført ned

detaljer i referater som ikke var sanne. Dette ble etter hvert avkreftet av respektive vitner. Hilde

Holmgren Jensen avkreftet både feil i referatet fra hennes uttalelser den 4. juni 2014, og også feil i
omtalen av min kones forklaringer i Basisteams møte den 7. november 2013 (Doe 4). Helsesøsteren
har gjentatte ganger hevdet at Sudarat Skailand sa Steven var redd for far. Dette er ikke korrekt, det

rette ordet var at Steven hadde respekt for far. Advokat Gro Hamre klarte for øvrig å bruke ordet

redd i denne sammenheng 4 ganger under tingrettsbehandlingen den 1. & 2. september 2015.

Widar Regevik hadde en tilsvarende erfaring (Doe 5).

Inger Lill Grimestad hadde også en slik formulering om fars "veldige sinne han ikke vil vedkjenne seg"
(Vedlegg 9). Inger Ull Grimestad reduserte dette noe i etterkant, muligens på grunn av at hun tidlig
fikk rede på at jeg hadde lydopptak av samtalen vi hadde med Familiesenteret den 10. februar 2014

(Lydopptak 4). Det går også frem i samtalen jeg hadde med Inger Lill Grimestad den 2. september

2014 (Lydopptak 3). Forholdet begjæres etterforsket og påtalt.

Anmeldt forhold 3.
I forbindelse med arbeid for å avdekke fakta rundt Lister Barnevern's arbeidsmetoder i distriktet dem

forvalter, har det etter hvert kommet frem informasjon fra en sak i Lyngdal, fra Pål Mejlænder,
Lundegård, 4580 Lyngdal, f. nr: 291068. Jeg har fått tilsendt noe dokumentasjon, og har etter hvert



fått fullmakt (Vedlegg 29) til å benytte denne dokumentasjonen opp mot påtalemyndighetene.

Saken i Lyngdal er ikke en ren barnevernsak, men Lister Barnevern har deltatt aktivt på begge parters

side i forskjellige epoker. Det vil her påpekes både straffbare forhold, og ikke minst hvor stor forskjell

det kan være i saker som sorterer under samme barnevern og samme saksbehandlere.

Dette bekrefter så langt jeg kan se en trend hvor enkelte barnevernsansatte forvalter barn helt uten

annet i tankene enn sitt eget forgodtbefinnende. Etterforsker Finn Abrahamsen snakker i slike

tilfeller om "Tunnelsyn" og "Bekreftelsessyndrom", hvor utførende barnevernsansatt kun ser saken

fra sin synsvinkel, og deretter "tilpasser" alt for å bekrefte sin egen teori. Om i denne prosessen ser
det ut til at alle virkemidler kan tas i bruk, lovlige som ulovlige.

Anmeldt forhold 3.1.
I sakkyndigrapport fra psykolog Egil Launes, Individ & Psykologi AS, datert 19.09.2015 (Vedlegg 30),

står det følgende å lese (side 3, avsnitt 3):

Barnevernet forteller at mor 06.05.15 anmeldte far for vold mot Carina, med vedlagte bilder av klyp
og kloremerker. Far er ikke kjent med anmeldelsen, og barnevernet vet ikke sakens status.

Pål Mejlænder har ikke kjennskap til at han er anmeldt ihht. opplysningene i sakkyndiges rapport, og

har undersøkt dette opp mot politiet. Pål har i senere tid hørt detaljer fra barnet selv, som peker på

helt andre forhold. Dette vil Pål Mejlænder selv ta seg av. Det jeg vil påpeke her, er barnevernets

befatning med saken, hvor Lister Barnevern har gitt opplysninger til sakkyndig som har ført til at
påstand om anmeldt forhold etter § 219 er tatt med i rapporten som en faktaopplysning. Nevnte

opplysning skal være meddelt psykolog Egil Launes av barnevernskurator Janne Ohnstad, ifølge

Launes sin vitneforklaring i retten.

Vi kan se saken fra begge sider. Om vi tenker oss at påstanden er korrekt, og at Pål Mejlænder er

anmeldt etter § 219, vil det være sterke kontraster forbundet med en slik påstand opp mot det

faktum at Pål har hatt ordinære samvær med barnet under hele perioden frem til dags dato, da sett

opp mot barnevernets unnlatenhet i å hindre videre vold mot barnet.

Medfører påstanden om anmeldelse ikke riktighet, så er det på den andre siden en alvorlig feil i

sakkyndiges rapport, som vil kunne få store konsekvenser for sakens videre utvikling. At Janne

Ohnstad i så fall kan uttale seg slik til en psykolog som utreder saken er betenkelig, selv separat sett.

Det synes som om enkelte i Lister Barnevern ikke harbegrensinger i hva dem kan bruke av
virkemidler for å nå sine mål. forholdet begjæres etterforsket. Straffelovens § 168 og/eller § 120 bør

komme til anvendelse her.

Anmeldt forhold 3.2.
Det fremgår av dokumentsamling fra Lister barnevern til Pål Mejlænder, datert utsendt 28.04.2015

(Vedlegg 31) at Diakon Jan Hananger hadde en avgjørende rolle i hendelsen som førte til at
barnevernet besluttet å oppheve akuttvedtaket dem hastig iverksatte den 19.12.2014. Allerede
samme dag (19. des.) hadde han en lang telefonsamtale med Lister barnevern v/Christina Kittelsen

Bakke (side 13 av 51), hvor han gjorde sitt beste for å fremheve mor som god omsorgsperson, og

likeledes omtalte far som det stikk motsatte:



Dokumentnr: Telefon fra Diakon Jan Hananger 19.12.2014
CKBId: 121067

Jan Hananger ringer for å fortelle at de ønsker å hjelpe mor i den situasjonen hun er i nå. Han
forteller at barnet kan ikke være hos far helt til mandag da far ikke har greie på små barn. Paulo
har sterk kolikk og mor pleier å bære på han hele nettene, hvordan skal far klare dette?

Jan er klar på at far er ute etter å sverte mor og at mor med sin kulturbakgrunn ikke har
forutsetninger til å forstå situasjonen med denne mannen hun har tatt inn i leiligheten sin. De i
menigheten som går til mor har reagert på denne mannen. Mor selv har trodd at dette har vært
en snill og god mann og det har virket som at de har hatt det fint sammen.

Jan forteller at farfar til barnet var allmenn kjent i Lyngdal for å skremme alle barna i gata der far
vokste opp. Far selv er i konflikt med alt og alle og har flere rettsaker pågående.

Jan lurer på hva som skal skje frem til mandag, hvem som skal skaffe mor en brystpumpe, om
det er noe barneverntjeneste gjør i morgen tidlig. U.t sier at dette må mor ordne selv. Jan sier at
han skal hjelpe mor med dette.

Jan sier at det er helt forferdelig det som har skjedd og at alle i menigheten kan hjelpe om
barnet blir hentet ut fra far. Det er ikke bra om barnet blir værende hos den mannen helt til
mandag.

Jan takker for at barnevernet hørte på han.

Poenget med å ta med dette her er ikke selve hendelsen hvor Diakon Jan Hananger innvirker på

barnevernets faglige vurderinger. Det har seg slik at i saken mellom Lister Barnevern og

undertegnede, så viste Lister Barnevern under hele sakens forløp ingen interesse for å undersøke

saken overhodet. Dem underslo til og med en offentlig bekymringsmelding fra kontaktlærer EIi-

Margrethe Uglem som hun ringte inn den 23.01.2015 (Vedlegg 27). Denne bekymringsmeldingen
klarte jeg ved taktisk arbeid å fremskaffe, og fikk den utlevert den 10.07.2015. Den ble da også
registrert inn hos Lister barnevern samme dag.

Kort fortalt, det var Janne Ohnstad som tok imot bekymringsmeldingen. Det var også hun som skrev

den ned og skrev under på den. Så ble den arkivert inn i arkivet på en slik måte at den ikke ble verken

fanget opp i påkrevde rutinemessige tiltak som følger en slik melding, og den kom heller ikke inn i vår

sak. Saksbehandler Anne Kringlen spurte tidlig i sommer Janne Ohnstad om hun hadde kjennskap til
en slik melding, og Janne bekreftet da at det hadde vært en telefon, men hun kunne ikke huske hva
det gjaldt.

Min påstand er at Janne Ohnstad her har brutt loven ved ikke å følge opp en offentlig

bekymringsmelding. Selv om denne meldingen skulle ha forsvunnet, ville det vært konkrete plikter

forbundet med oppfølging her, ifølge barnevernslovens § 4-3 (Rett og plikt for barneverntjenesten til
å foreta undersøkelser). Om man ser helt generelt på forholdet, så snakker vi om en ren
tjenesteforsømmelse. Sett opp mot at bekymringsmeldingen gikk i vår favør, så finner jeg hendelsen
å være gjort med forsett. Forholdet begjæres etterforsket. Straffelovens § 168 og/eller § 120 bør

komme til anvendelse her.



Anmeldt forhold 3.3.
Om man studerer Pål Mejlænders sak opp mot undertegnedes sak, så vil man se at det er store

variasjoner på hva som er kravet for god omsorgsevne. I saksdokumentene som Lister barnevern

sendte ut 28.04.2015 (Vedlegg 31), ser man tydelig at mor ikke fremstilles med nødvendig

omsorgsevne i perioden før Diakon Jan Hananger gjør sin henvendelse, mens det i etterkant ikke er

måte på hvor bra mor er. Ser man dette forholdet opp mot saksbehandlingen i vår sak, hvor til og
med en offentlig bekymringsmelding underslås, så vil jeg påstå at det er helt opp til ansvarlig

saksbehandler å forvalte barnas beste helt etter eget forgodtbefinnende, uten tanke på annet enn

egen oppfattelse. Dette er så graverende at det bør etterforskes helt separat. Forholdet begjæres

derfor gransket. Barnevernlovens § 4-3 bør her anvendes, samt straffelovens § 168 og/eller § 120.

Anmeldt forhold 3.4.
Ifølge "Årsrapport 2012 Lyngdal menighet" (vedlegg 32) , er Diakon Jan Hananger med i en

sorggruppe i regi av menigheten som driver arbeid opp mot foreldre som har mistet sine barn i

forbindelse med barnevernsaker. Dette setter ham i en posisjon hvor det må antas at han har rimelig

god kontakt med Lister Barnevern. At han da driver en utstrakt "Favorisering" opp mot

enkeltpersoner som denne saken viser, finner jeg bekymringsfullt. Ubekreftede rykter tilsier at

diakonen kan ha private interesser forbundet med sin deltakelse her, kanskje på mer enn en måte
også. Dette må tas hensyn til i politiets arbeid med denne saken. Utklippet er fra side 4 i vedlegget

som er nevnt.

Sorggruppe har vært i gang store deler av året. Det ble startet ny gruppe rett før
sommeren. Det er Gunhild Nøkland, Else Britt Hansen og Arne Danielsen som leder
samlingene. Geirulf Grødem er også en ressurs i dette arbeidet. Vi har i tillegg et
samarbeidsprosjekt som er lokalisert i Røde Kors huset der det drives sorggruppe for
foreldre, hvor barna er blitt flyttet av barnevernet. Jan Hananger er med på denne
gruppa.

At hans ord veier såpass mye som det her har vist seg å gjøre, finnes ikke å være i samsvar med et

offentlig barneverns objektive saksbehandling. Forholdet begjæres derfor etterforsket.

Barnevernlovens § 4-3 bør her anvendes, samt straffelovens § 168 og/eller § 120.

Anmeldt forhold 3.5.
Den 28.10.2015 klokken 23:37 mottok jeg via min kontaktperson til Pål Mejlænder (Runar Nilsen,

Kvinesdal) 5 dokumentsider fra Pål Mejlænders sak (Vedlegg 33). Gjennomgang av disse

dokumentene viser klart at det er store forskjeller i saksbehandlingen til Lister Barnevern. Det

fremgår av all dokumentasjon som hefter til saken i Lyngdal en rekke forskjellige opplysninger som
sterkt peker på at det kan være fare for at barn i saken utsettes for vold. Likeledes fremgår det klar

dokumentasjon på at det ikke foretas grep fra hverken Lister Barnevern eller politiet her. Det er for

oss ukjent hva som er avdekket på mors side her, da det ikke er dokumentasjon på noe etter

begynnelsen av mai 2015. Men det som er helt klart, er at det ikke er foretatt noen grep i noen

retning, enn så lenge.



Far i saken, Pål Mejlænder, har tidligere vært i kontakt med politiet i forbindelse med (påståtte)

falske anklager fra mor. Dette var i 2014, etter mine opplysninger. Politiet i Lyngdal henla da visstnok

den anmeldelsen. Pål Mejlænder har et sterkt ønske om at denne saken nå tas alvorlig, dette med

hensyn til den mengde dokumenter som viser avvik fra forventet saksbehandling. Det er mye som

peker i retning at mor her skjermes fra ordinære undersøkelser, noe som kan tyde på at hun har fått
en slags beskyttelse fra innsiden.

Ser man på Lister Barneverns rolle her, så kan dette ikke være innenfor noen ramme av hva

barnevernets direktiver, lover og forskrifter tilsier. Jeg mener politiet nå må gå til aksjon, og i det

minste starte en etterforsking. Eventuelle suspenderinger her, mens en etterforsking pågår, finner
jeg helt på sin plass. Hvem som bør suspenderes skal jeg ikke si for mye om, men Janne Ohnstad bør
sterkt vurderes.

Det gjøres her oppmerksomt på at denne anmeldelsen kun er basert på helt spesifikke tilfeller og

dokumenter. Det fordres at politiet snarlig tar kontakt med impliserte parter, for å komplementere

det dem trenger av tilleggsopplysninger. Både Pål Mejlænder og meg selv vil kunne svare på det
meste i respektive saker. Jeg sitter selv på opp mot 3000 dokumentsider i vår sak. det er for mye å ta

med her, men jeg kan trolig svare på hva det skal være i anledning vår sak.

Ovenfor nevnte forhold anmeldes herved til politiet for videre etterforsking. Eventuelle straffbare

forhold begjæres tiltalt og straffet. Det bes samtidig om at politiet vurderer alle forhold under ett,
for i så måte å avklare om forholdene samlet under ett gir grunn til å se med større alvor på

forholdene som begjæres etterforsket. Det tas forbehold om at det kan bli tilføyet flere punkter til

denne anmeldelsen underveis. Saken er meget omfattende, og det er krevende å få full oversikt.

Politiet bes derfor om også å se etter slike forhold.

Den 23. juni 2015 engasjerte jeg tidligere Kripos-sjef, politioverkonstabel Finn Abrahamsen til å
foreta en grundig gransking av alt vesentlig av dokumenter i saken. Både barnevernsdokumenter og
politidokumenter, samt en rekke med lydopptak har inngått i det av bevis som Finn Abrahamsen har

gått gjennom.

Etterforsker Finn Abrahamsen vil om kort tid legge frem et grundig arbeid, som klart vil være til

fordel for politiet å ta med seg i etterforskingen. Finn Abrahamsen på sin side har klart uttalt at han

finner hele saken full av mer eller mindre straffbare forhold, og at han er villig til å stille som vitne for
å forklare seg i sakens anledning. Han forteller videre at det er et mønster i saken som klart tilsier at

det er forsett med i bildet. Kanskje ikke helt direkte, men at det over tid, og av flere forskjellige

aktører, fremtrer et mønster som uten unntak alltid setter saken i disfavør av foreldre. Vedlegger en

liten rapport fra Etterforsker Finn Abrahamsen (Vedlegg 28).

Om saken hadde vært en ordinær straffesak, sier Finn Abrahamsen at den ville blitt avvist aven
dommer umiddelbart. At vi skal ha et barnevern som forvalter det mest verdifulle vi har på en så slett

måte som her avdekkes, det kan vi som nasjon ikke være bekjente av. på denne grunn har jeg lagt



ned flere tusen timer for å bevise de faktiske forhold.

Denne saken har ikke bare påført oss menneskelige lidelser ut over hva som kan forstås, uten å være

deltakende i tilsvarende sak. Saken har også ført til at jeg har måttet sette mitt arbeid tilsi de, for å vie

all tid og ikke minst krefter for å avdekke virkeligheten bak vår sak mot Lister Barnevern. Nå etter at

vi har fått vår sønn hjem igjen, så kreves det faktisk enda mer av oss foreldre. For akuttplasseringen

som vedvarte i ca. 14 måneder har satt sine spor i vår lille gutt.

Det vil derfor være store økonomiske konsekvenser forbundet med denne saken. Å fremme et slikt

krav på dette tidspunkt vil ikke være mulig. Jeg legger derfor ned påstand om at det vil bli fremmet et

slikt krav, men at dette vil måtte komme i ettertid, dog så snart det lar seg gjøre.

De ovenfor nevnte punkter begjæres etterforsket og påtalt, opp mot straffeloven og barnevernloven.
Morten Stordalen kunngjorde i sommer at det skal være forbundet med straffeansvar om offentlig

ansatte foretar straffbare forhold i sitt virke, og at det må bli foretatt grep i slike saker. Denne saken

er iså måte så grundig dokumentert at det ikke bør være noen hindringer for at saken blir gjort til

gjenstand for grundig etterforsking, og at det som så avdekkes av lovstridige forhold, påta les etter

loven. Eventuelle brudd på EMK bør også tas med. Det er på høy tid at folk som ikke gjør sin jobb

etter loven, fjernes fra sine stillinger, og straffes for sine handlinger.

Flekkefjord 18/29. Oktober 2015. (~ 2~
Kenneth Skailand


