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Etter forutgående rådslagning og stemmegivning for lukkede dører ble del for åpne dører
avsagt Iik

DOM

Kenneth Skeiland er født 2705.1960 og bor i Ringveien 31.4400 Fldckefjord. Han er

selvstendig næringsdrivende, tjener ca. kr. 30.000,- pr. mnd. og har I barn å forsørge.

Ved tilta1ebsluming utferdiget den I 6.05.17 av Scatsadvokatene i Agder er han saU under
tiltale ved Kristiansand tingrett for overtredelse av:

S(raffcloven (1902)6390 i (for perioden ffir I. oktober2015)

for ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs adferd å ha krenket en
annens fred

og

Straffeloven 005) 266 (for Derioden 1. oktober 2015 til o med april 2017)
for ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsls atferd å ha krenket en
annens fred

Gnrnnhw:

Ved gjentatte anledninger i perioden juni 2014 til og med februar 2017, i Flekkeord
og/eller andre steder, publiserte han knnkende innlegg om Stille Camilla Giytting Lanen,
unsatt i Lister barnevem på sin ûpne fi,cebookside, flemnder publiserte han bilder av henne,
samt fremsaLle påstander om å ha bevis for at hun i sitt arbeide har begått strafibare
handlinger. Innholdet i meldingene var blant annet:

2juLi 2015:
‘Den yngste i vår sak var 23 da hun holdt p (Julie Camilla Grytting Larseti
(bttps:/vw.facebook.comijulie.camilkgrytt7fref=ts)). Det er mye som tyder på at hun er
den verste når det gjelder denne manipuleringen, det vil forøvrig vise seg etterhvert, har
iverksatt ting.;-)’

li. desember 2015:
1Men når fakta kommer frem, s& vil alle se at problemet egentlig er en satansforbrytelse
utført av. og Julie £.G. Larsen’

18. desember 2015:
‘Julie nå er dine dager ved Lister barnevem snart slutt.’

17. mars 2016:
‘Julie C.G, Larsen. Du er ikke glemt. Og noenjobber for å finne noe mer om deg som kan ha
betydning for ditt videre engasjement,’

20juli 2016:
‘[anne Ohnstad og Julie C.G. Larsen. Dere er ikke glemt. Vent åse. Møkkakjeninger.’
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24. september 2016:
Julie C. G. Lersen. Jobber du enda i Lister barnevern? Det blir isåfall ikke lenge til. Kjører

på her, jeg. Ansvaret skal du få La etter hvert. Løgn og faenskap skal du få svare for...’

30. september 2016:
‘Julie C. G. Larsen.’...’På tide du finner noe annet å drive med. Det er mange som kontakter
meg for å fortelle om deg. Lille pissunge.’

1. oktober 2016:
‘Heldigvis hadde jeg lydopptak, akkurat som du. Forskjellen er at du forsettelig endret i

referatet. Det er strengt forbudt og kan føre ni lange straffer i alvorlige tilfeller’

‘Julie Larsen. Du hører hjemme i fengsel, sammen med Janne Ohnstad’.

7. oktober2016:
‘Julie C G Larsen Det venter ei låst dør pä deg også et sted inne i fremtiden. Pissunge.’

23, desember2016:
‘Julie CG Larsen ved Lister bameveni. Om jeg har forstått det riktig så ble din bror dømt i
waterboarding-saicen i Farsund nettopp. En ting skal du vite. Jeg sitter på store mengder
bevis på at du ved flere anledninger forsettelig har brudt straffeloven i forsøket på å ta vår
sønn fra oss. Det skal være en sann fornøyelse å sørge for at din bror blir for småkriminell å
regne sammenlignet med det du vil erfare. God JuL’

‘Julie og Janne. Forstår dere at jeg kommer til å sette dere I fengsel? Og det skal være meg
en sann Comøyelse.’

9. februar 2017:
Å forfalske og vn pà sannheten er Julie ekspert på. Men bun slipper ikke unna meg.:-)’

b)
Ved gjentatte anledninger i tiden juni 2014 til og med april 2017, i Flekkefjord og/eller
andre steder, publiserte han innlegg på sin åpne Facebookside, der han kom med krenkende
uttalelser om Mette Jørgensen Madsens personlige forhold, la ut bilder av henne, samt
fremsatte påstander om tjenesteforsømmelse i hennes arbeid som leder av Lister bamevem.
For eksempel:

14. juni 2015:
Mette Madsen er en av personene jeg pä det sterkeste mener har brutt bamevemloven, så hun
er på lista over dem som ikke skal fortset(e arbeide i stillinger hvor kontakt med barn
inngår,...’

21juni 2O15
‘Jeg kan også fortelle litt om Mette Madsens måte ê f frem sannheten på, sA hun er garantert
snart ferdig i barnevernet...’

27. juni 2015:
‘Mette Madsen hadde vært sykemeldt en stund før 7. mai, og er enda sykemeldt. Vi satser på
at det er psyken hun sliter med, for vi håper hun blir her pâ jorden en stund til, har jo sitt å
svare for...
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10. februar 2016:
‘Mette Madsen. Pâ tide å vurdere sin plass. Det har begynt å bli en trend at ledere I etater
som ikke fungerer, går av. Sikkert mye annet du kan finne på nå på tampen.’

26. april 2016:
‘...Mette Madsen har direkte forsøkt å dekke over sannsynlige overgrep (vold og seksuelie).
Dette kan jeg dokumentere.’

I. oktober2016:
‘Hvordan går det ellers, Mette Madsen? Har du begynt å drikke igjen? Hørte det var noe slikt
som førte til at du slutta i Mandal for mange år siden. Men det erjo bare et rykte, og sikkert
ikke noe å by seg om. Det er ofte bare rykter som fører til at dere tar barn fra folk. Iblant
står dere faktisk bak ryktene selv. Tenk litt på det, du Mette.’

c)
Ved gjentatte anledninger i tidenjuni 2014- april 20171 Flekkefjord og/eller andre steder,
publiserte han innlegg pà sin åpne Facebook side der han kom med krenkende uttalelser om
Janne Ohnstad som privatperson, publiserte bilder av henne, samt beskyldte henne for
tjenesteforsømmelse i sitt arbeide som ansatt i Lister barnevemet, som for eksempel:

20januar 2016:
‘Janne Ohnstad, Det skal bli en sann fomøyelse å teme deg fru den jobben du utfører, dette
for all fremtid.’

9. februar 2016:
‘Janne Ohnstad. Har du ikke slutta enda? Jaja. Egentlig greit nok at du prøver å holde fortet,
så lr jeg mer vann på min molle...:-D’

13. februar 2016:
‘Jeg er gjort kjent med informasjon om at Janne Ohnstad ved Lister bamevern ikke forholder
seg opp til lover og regler i andre saker også, så den dama MÀ ui av bamevemet, og det
fortere enn faen.’

15. februar 2016:;
‘...Janne Olmstad? Er du fortsatt i Lister bamevem? Hører du fremdeles forvalter din jobb
uten å følge bamevemloven. På tide du stiller din plass til disposisjon. Du og Juiie C G
Larsen Oppvasken kommer, detkanjeggarwitere.’

11mars2016:
‘Janne Ohnstad, nå må du ikke gjemme deg, det kommer snart noen som vil snakke med
deg.’

15. mars 2016:
...Referatet er på 4 sider, samtalen var på 1,5 time. Og saksbehandler Janne Ohnstad deltok.
Drittkjerring.’

16. mars 2016:
‘Janne Ohnstad. en dag vil du garantert oppleve samme smerte som du har påført andre
mennesker. Det skal jeg sørge for. Det beste er at jeg ikke skal måtte bryte loven for å f det
til • slik du har måttet gjøre gjentatte ganger. Og det skal være en fornøyelse ê gjennomføre
dette mot deg. Drittkjerring.’
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21. mars2016:
‘Janne- Har du tatt påskeferie eller sitter du i varetektT

29. mars2016:
‘En ting er garantert. Janne Ohnstad ved Lister bamevem skal stilles til ansvar for sine
forbrytelser. Fengsel kan ikke sees å kunne unngås.’

10. april 2016:
‘Jeg vet iallefall om ei gal kjerring i Lister barnevem som har egne barn, Hun heter Janne
Ohnstad. Om det finnes rettferdighet så havner hun snart bnk tykke murer. Da Mr hun selv
bruk for bamevemet til å passe egne unger’.

26. april 2016:
‘Janne! JANNE! Snart din tur;-)’

26juni 2016:
‘Janne? Hvorfor har du vært i Lister barnevem ca. 15 år? Ingen andre som vil ansette deg?
Det blir ikke bedre fremover, det kanje garantere deg.’

20. juli 2016;
‘Janne Ohnstad og Julie Lanen. Dere er ikke glemt. Vent å se. Mokkakjerringer.’

1. oktober2016:
‘Å forklare seg uriktig for polilici er strutlhafl, Slutt i Lister bamcvem umiddelbart om du vH
jeg skal holde kjeft. Driltkjerring.’

17. desember2016:
‘Janne Ohnstad. Du må være det nærmeste man kommer om man vil se et levende eksempel
på en mislykket abort. Dessulen ligner du på en ekkel mann.’

3januar2017:
‘Janne Ohnstad. Vi er flere mennesker som har kommet frem til at du mâ være psykisk syk,
slik som du holder pä. Du må begynne å se deg over skulderen. Nei, vi kommer ikke etter
deg, Men det kommer trolig noen menn i hvite frakker.;-)’

d)
I perioden februar 2016 til og med april 2017, i Flekkef3ord og/eller andre steder, skrev han
gjentatte innlegg på den åpne facebooksiden sin med påstander om diakon i Lyngdal, Jan
Kåre Hananger, skal ha begått seksuelle uvergrep mot en 4-3 år gammel jente. I innleggeno
hevder han å ha omfattende bevis for dette. Han identifls.rer den omtalte diakunen til å værc
Jan Kåre Hanariger ved å gi npplysninger om hans arbeii6ted og virke, samt ved å legge ut
bilde av Hananger. Innleggene førte til et stort antall kommentarer på faceboek av henkende
art, både fra lokalbefolkningen og mennesker bosatt andre steder i landet. Som lge av
innleggene på facebook, har [tananger opplevd å bli skjelt utpå gaten av ukjente, samt kalt
‘jævla pedofil’.

Ved gjentatte anledninger ‘tiden juni 2014 til og med februar 2017 i Flekkefjord og/eller
andre 5teder, skrev han flere krenkende innlegg til/om helsesosier Liv Berit Einsetfi på sin
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åpne Facerbaokside. samt oppsokte han den 29. september 2016 Einsetbs arbeidsplass,
Sunde skole, og overlevene en kaktus på rektors kontor sammen med et kort hvor det stod
skrevet: Liv Berit Einseth. På tide du seriøst vurderer å slutte i din jobb. Du har laget nok
helvete.’ Han oppsokte deretter helsesoster Liv Berit Elnseth på kontoret hennes og
informerte henne om kaktusen, samt uttalte: ‘Les det som står på kortet, du skal vekid’.
Senere samme dag la han ut et biLde av Liv Berit Einseth på den åpne Faceboeksiden sin og
skrev flere innlegg, herunder:

‘Snart på tide å rope inn englene igjen, Liv Berit Einseth. Men denne gangen må du nok
snakke med satan, P8. Hans engler har sorte vinger. Det får nok du også en vakker dag. I’S
2. Jeg treffer deg en dag der nede i kålhaugen. Forskjellen $ oss to er at jeger forberedt på
den turen, det trorjeg ikke du er,’

‘Nok er nok, Liv Berit Einseth. Anbefaler deg å slutt i din jobb. Kan bevise grove løyner fra
deg i vår sak Slutter du ikke umiddelbart, offentliggjøres alt Du bør skynde deg,jeg har det
travelt Tenker du klarer å M sagt opp i løpet av et par dager. Glem oppsigelsestid. vi fikk
heller ikke det da dere tok Steven. Mvh Kenneth Skajland,’

‘Jeg har bestemt meg for å €å hetsesøster Liv Berit Einsath ut av sin jobb, og det skal jeg
klare. Enkelt og greit. De klarte det på Mai også.’

‘Det vil snart bli ført bevis for at helsensteren står bak hele opphuvel i vår sak. Hun og
Janne Ohnstad. Vent og se. Dt& har mye I komminga å svare for, som tidligere nevnt, for 100
år siden hadde de ikke levd LII neste morgen.’ ‘Målet helliger middelet. ;-)‘

14. oktober 2016:
‘Liv Berit Einseth. Har tenkt å anbefale for din soning. Men det forutsetter at du ITir mindre
enn fire måneder i fengsel. Det kan jeg ikke tenke meg. Ser for meg 7 måneder pluss 14
måneder, jeg. Samme antall som du holdt på å bygge opp eventyret, og den tiden vår sønn
var borte. Gamle drittkjerring!

19. november 20 16:
Liv Berit Einseth, Har du brukt opp kaktusen? Husker du atjeg anbefalte deg ê dra hjem?

Du har ikke fulgt min oppfordring, så jeg gjentar: SE T[L HELVETE Å I-LA DEG HJEM. ;-)
Huff. Vart du skremt nå. :-D Måtte du leve lenge, så du Mr god tid til å tenke på kulihaugene
som venter deg. ;-) Satans drittkjelTing.’

26. november 2016:
‘Du ifir håpe på et liv etter døden, Liv Berit. For er det det, så vetjeg hvor du havner.’

27. desember2016:
Liv Berit Einseth. Måtte du brenne i helvete til evig tid. odJul. -0 <3 Så kristen som du

er, hvordan kan du forsvare all løgnen i vår sak?’

10. februar 2016:
‘Nå m5 vi ikke glemme bort helsesoster Liv Bedt Einseth. Det ‘enter en edle på henne
også.;-)’
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fl Straffeloven (2005) b 156 annet ledd
for ved skjellsord eller annen utilbørlig atferd å ha forwempet en offentlig tjenestemann
under eller på grunn av utføringen av tjenesten

Grunnlag:

a)
Ved gjentatte anledninger, i tiden 1. oktober 2015 til og med april2017, i Flekkefjord
og/eller andre steder, etter at Lister barnevem 4.. juni 2014 fattet og gjennomførte vedtak om
akunplassering/omsorgsovertagelse av sønnen hans, publiserte han innlegg på sin åpne
facebookprolit, der han kom med krenkende uttalelser som beskrevet i post!, mnnlag c, om
og til Janne Ofinstad, ansatt i Lister barnevern og saksbehandler i anledning
om $0rg sovertagels e ss aken.

b)
Ved gjentatte anledninger ‘tiden I. oktober 2015 til april 2017 i Flekkefjord og/eller andre
steder, etter at Lister barnevem 4. juni 2014 fattet vedtak om
akuttplassering/omsorgsovertagelse av sønnen hans, publiserte han innlegg på sin åpne
fcebookside der han kom med krenkendé utsagn som beskrevet i post I, grunnlag b, om og
til dengang leder i Lister bamevem, Mette Jargensen Madsen.

c)
Ved flere anledninger i tiden fredag 1. oktober 2015 til februar 2017 i Flekkefjord og/eller
andre steder, i etterkant av at Lister bamevem 4juni 2014 fattet vedtak om
akuttplassering/omsorgsovertagelse av sønnen hans, publiserte han krenkende innlegg som
beskrevet i post 1, grunnlag a, om og rettet mot barnevemsansatte Julie Camilla Grytting
Larsen, etter at hun hadde fart flere tilsyn under samværene med sønnen i perioden der
SkaHand var fratatt omsorgen for sønnen.

Saken imiltom til Kristiansand tingrett den 11.08.2017.
Efovedforhandling ble holdt 01.12.2017 med fortsetwlse 04. og 05.12.207. Tiltalte møtte
og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen.

Under hovedforhandlirmen endret aktor årstallet i siste punkt i post! til 2011,

Retten mottok forklaring fra 21 vitner, og det ble Ibretatt slik dokumentasjon som framgår
av rettsboken.

Aktor la ned pAstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til betinget
fengsel i 90 dager med en prvecid på to år og en bot på kr. 12,000,-, subsidiært fengsel i
24 dager. Videre la aktor ned påstand om at tiltalte dømmes til å betale
oppreisningserstatning til Jan Kåre Hananger med et belop begrenset til 50.000,- kroner
innen 2— to — uker fra forkytmelsen av dommen, samt at han idammes sakskostnader etter
rcttens skjørui.

-7- i 7OB5949MED-KISN29



LL/L1 4ULI MAn L31J1 FAX bytte KOfltor I4VVflL

Forsvarer la ned påstand om at tiltalte frifinnes, subsidlært at han anses på mildeste måte.

Bestemmelsen i stri (1902) § 390 a er uten endringer videreført i stri, (2005) § 266. Som
det fremgår av stri. (2005) § 3 annet ledd anvendes handlingstidspunktets lov på de deler
av forholdet som faller på hver sin side av tidspunktet for ikrafitredelsen. I dette tilfellet Mr
imidlertid dette ingen reell betydning.

Retten legger folgende til grunn som bevist:
Denne saken har stn bakgrunn i en bamevernssak som gjaldt tiltalte og familien hans,
Retten legger etter tiltaltes forklaring til grunn at saken startet høsten 2013 da tiltaltes sønn
var 8 år, og tiltalte var gift med guttens mor, Skolen var bekymret for gutens adferd og
koblet inn familiesenter og helsesaster. 1juni 2014 vedtok bamevemtjenesten
akuttplassering i beredskapshjem. Vedtaket ble stadfestet av fylkesnemnda og senere av
tlngretten, I november 2014 vedtok fylkesnemnda å overta omsorgen for gutten. I
forbindelse med at saken ble brakt inn for tingretten, ble det foretatt en
sakkyndigutredning. På bakgrunn av denne la kommunen og private parter ned felles
påstand om opphevelse av omsorgen, under forutsetning av at det ble iverksatt hjelpetiltak
i fnznilien. Gutten flyttet tilbake til foreldrene etter vel ett år.

Tiltalte er svært kritisk til barneverntjenestens håndtering av saken og mener at d har gjort
flere feil under saksbehandlingen. Han anmeldte barneverntjenesten til politiet i oktober
2015. Saken ble henlagt og påklaget til statsadvokaten, som opprettholdt henleggelsen.

Tiltalte bar også reist erstatningssøksmål mot kommunen i forbindelse med
basuevernssaken. fhsn forklarte i retten at hun etter hvert trakk tilbake søksmålet fordi det
ikke var mulig å få noen advokat til å ta saken, og fordi det ikke var godtgjorr tilstrekkelig
årsakssammenheng som vilkår for erstatning. I tillegg var det risiko for å bli pålagt
saksomkostninger.

Retten legger etter tiltaltes forklaring til grunn at han også bar tatt opp saken med
kommunens øverste ledelse, at han har delt ut flygeblad i lokalmiljøet, engasjert
privatetterforsker og vært på Stortinget for å påvirke politikerne pê dette områdct.

Tiltalte har erkjent alle de faktiske forhold slik disse er beskrevet i tiltalebeslutningen. Når
dct gjelder post! d, crkjcnte han i rcttcn at identifiseringen av !ianangcr utviklet seg over
tid og at dette i hovedsak sIedde på tiltaltes egen åpne focebookside. Tiltalte presisefte
imidlertid at det var flere som bidro til identifisering og kommentarer vedrørende dette.

Tiltalte har på tross av denne erkjennelsen nektet straffeskyld. Det er anført at han var
berettiget til å skrive som han gjorde fordi han ikke følte han kom noen vei med vanlig
saksgang og vilje frempmvosere en reaksjon. Tiltalte viL fortsette sin kamp mot
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barnevemet og krever å bli hørt og trodd på at barnevernet har krenket ham Han krever at

politiet skal etterforske saken og vil ikke akseptere at denne er henlagt.

Tre av de fomærmede er ansatte i Lister bamevem, som har hatt befatning med

bamevemssaken til tiltalte. Janne Ohnstad var med i saken fra tiltak ble iverksatt, Julie
Camilla Grytting Larsen var med under samværene etter akuttplasseringen, og Mette

Jørgensen Mudsen var avdelingsleder og traff akuttvedtaket. Helsesoster på skoLen, Liv

Berit Grønnevik Einseth hadde flere samtaler med gutten vAr/sommer 2014, da basisteumet
ble koblet inn på grunn av skolens bekymring for guttens adferd.

Den feilen som har vært spesielt fremhevet og gjentatt mange ganger under
hovedforhundlingen, skjedde under samværet mellom tiltalte, hans kone og sønnen den

26.06.14. I forsteutkastet til referat fra dette møtet står det at far spurte sønnen om noen

hadde sagt til ham at han skulle bo I fosterhjem til han var 18 år. Det riktige var imidlertid

at det var sønnen som først spurte om dette, og at far deretter fulgte opp med spørsmål.

Både Larsen og den andre saksbehandleren som var til stede har forklart at samværet

foregikk i en bowlinghall med mye lyd. Larsen hørte ikke barnets første spørsmål og
oppfattet det dermed slik at det var far som introduserte temaet, i strid med forutsetningene

for samværet, Feilen ble oppdaget og rettet opp da de to saksbehandlerne gikk gjennom

referatet etterpå. Ved en misforståelse ble imidlertid det uferdige referatet sendt ut, uvisst
av hvem. 1arsen og Madsen har forklart at det ble vedtatt samværsnekt p5 grunn av en

samlet vurdering av erfaringene fra de to første samværene. Dette akuttvedtaket ble etter
det opplyste trukket tilbake i midten av juli før behandling i fylkesnemnda, og samværene

startet opp igjen etter kort tid. Larsen forklarte i retten at hun gjentatte ganger har forklart
og beklaget det som skjedde under flere samtaler med tiltalte. Tiltalte har imidlertid ikke
klart å legge dette bak seg.

Tiltalte har videre påpekt at det var Ohnstad som sa til sinnen at han skulle bo i fosterhjem
dl han var 18 år. Til dette har Ohnstad bemerket at hun forsøkte Û forklare gutten hva som

skulle skje videre og at barnevemet vurderte saken slik, men at andre skulle ta stilling til
dette. Når det gjelder helsesøsters samtaler med gutten, har far anført at helsesoster har
påvirket gutten til å komme med de uttaleLsene om omsorgssituasjoncn som han gjorde.
Helsesøster har benektet at hun har påvirket gutten på noen måte.

Nûr det gjelder Hwiaiiger, hat dette tilknytning til en familie som kom til Norge og som
Hananger tok kontakt med for a gi tilbud om støtte og hjelp. Det ble etterhvert brudd og

sak om bamefordeHng mellom foreldrene, Far i familien var fnistrert over det han mente
var Hanangers innblanding, Han (ikk etter hvert kontakt med tiltalte, som startet
innleggene på tiltaltes åpne facebookside, Tiltalte sa i retten at dette ikke egentlig handler
om Hananger personlig, men at han har engasjert seg fordi han mener at bamevemet i den
saken som Hananger engasjerte seg i, gjorde feil ved ikke å gripe inn. Tiltalte erkjenner at
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han har bidratt til identifisering, lagt ut bilde og beskyldt ham for straffbam handLinger på

sin åpne fucebookprofll.

Hananger er anmeldt til politiet to ganger. Begge ganger er sakene henlagt fordi det ikke

har vært rimelig grunn til etterforskning. Henleggelsene er etter klage opprettholdt av

taIs adv o kate fl

1juni 2016 ble det inngått et ztttsforlik mellom Hananger på den ene siden, og Pål

MjIænder, Tom Henrik Johansson og tiltalte på den andre. All krenkende omtale knyttet

til Hananger skulle fjernes fra sosiale medier, og det skulle vises varsomhet med hensyn til

slike offentlige utsagn ifremtiden. Innleggene har imidlertkl fortsatt etter dette. Mejlænder

og Johansson er også siktet i saken som gjelder Hananger. Deres saker er ennå ikke avgjort

påtalemessig.

Retten har forståelse for at tiltalte har hatt behov for 4 forklare seg om bakgrunnen for de

fothold som tiltalen gjelder. Det bemerkes imidlertid at en utfordring både under
saksforbeæde!sen og gjennomføringen av hovedforhandlingen har vært at tiltalte
uttrykkelig har ønsket å fortsette sin kamp mot barnevemet også gjennom denne

straffesaken. Tema som naturlig kunne høre hjemme i barnevernssaken eller i en
ersLatningsak, har hatt stort fokus. Retten vil imidlertid presisere at saken i all hovedsak er

ensidig belyst fra tiltaltes side, i motsetning til det som ville vært tilfelle i en sivil sak. hvor

kommunen hadde vært part.

I denne saken verken skal eller kan retten ta stilLing til bamevemijenestens slksbehandflng.

Som det fremgår av premissene ovenfor, har bamevemtjenesten erkjent og gjentatte ganger
bektaget den feilen som ble begAtt i forbindelse mcd referatei fru et av saznvrene. Retten

ser ikke bort fra at det også kan ha vært andre ting som - vurdert i ettertid - kunne ha vært

gjort annerledes. Det bemerkes imidlertid at bamevemtjenesten oftejobber under stort
press. De må reagere raskt når det kommer bekymringsmeldinger om alvorlige forhold.
Det ligger i sakens natur at dette kan bli vurdert annerledes når saken blir nærmere utredet.
Banievemets vedtak blir videre overprøvd uv fylkesnemnda og eventuelt domstolene, slik
Lilfellet har væri også her.

Når det gjelder lovbestemmelsene i post I, vises det til følgende fra Borgarting
lagmannsrett dom — LB-2016-086576;

Straffeloven § 390a ble latt inn i siraffeloven 1902 ved en tovendring 3. juni 1955 nr. 2.
Fortnåln med bestemmelsen var blant annet å gi hjemmelfor å kwm sfraflé telefvnsjiknne, jf
Rt4952-989 (Telefonkjennelsen). !denne m’gorelscn korn fløyesterett til at telefansjikane som
ikke hadde skjedd om natten. Ikke ble rammet av straffeloven 1902 § 350. Iforarbeidene,
Otprp.nr. 41(1954) side 22, fremgår det blant annet at bestemme/sen ble wu inn i straffeloven
fordi «beskytte/sen mot psykLke krenkeker er helt utilstrekkelig». Samme sted er det fremhevet
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at den enkelte Ikke bare trenger verii mot sjikanose tclefonoppringninger, men Ogsà mot
«3jikznese henvendelser på gaten eller i hjemmet».

I Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) side 148 (siste deiproposisjon om endringer i straffeloven 2005), gikk
departementer inn for å vidervfrre § 390a første ledd i straffetoven 2005, jfÇ 266 i den nye
straffeloveg Departementet kunne ikke se at det var behovfor giøre noen realitetsendringer i §
390a. Departementet uttaler at straffebudet rammer den som krenker en anrwnsfred. Dette
omfatter også «krenkelser ved bruk av mobiltelefon og annen &ek:ro,ijsk knmmunikasjon, se for
eksempel Rt-2002- 78 (tekstmeldinger,. Dette må i vär tid antas å være så selvsagt ût det ikke er
be hofor å presisere det uttrykkelig i loven. »

Straffeloven Ç 390a rammer den som ved «skremmende eller plagsom opptreden eller annen
hensynslos atJèrd» Ivenker en annen.v fred. Det er et gjennomgående krav at atferden mä være
hensynslosfor å rammes av bestemmelsen. Iforarbeidene til paragrafen er detfremhevet at det
bare er handlinger som er «moralsk Iasrierdige» somfaller lnnenfbr området for det srraJjbare.
I Et-2014-669 avsnitt i? legger Høyesterett II/grunn at e.ifredsfrenk&se først blir strafibar
etter f 390a dersom «den går markert utover slike ubehcge1igheter som alminnelig menneskelig
samhem regelmessig kan Järe med seg» Videre er det i avsnitt 18 i dommen uttalt at det må
foretas en helhetsvurdering av om forholdetfaller inn under bestemmelsen, if Rt-201 0-845
avsnitt 14. Omstendigheter som når og hvor handlingen ble begått, om den hadde et aktverdlg
formål ogfornærmedes opptreden vil ofte være sentrale elementer i vurderingen.

Det som særmerker blogginnlegg er at de aksuetle Innleggene er åpne og tilgjengelige for alle og
enhver på nettet. Bloggen kan leses og kommenteres av andre ved at disse søker â in!ernett og
logger seg inn på bloggen. Ved å søke på Ds navnfor eksempel på Google, vil de aktuelle
innleggenefra Å komme opp å bli tilgjengelige. »

Det vises for øvrig til dommen i sin helhet. Denne saken har flere paralleller til foreliggende sak,
hvor tiltalte har publisert innleggene på sin åpne facebaokside, som er offentlig tilgjengelig for
aLle. Tiltalte opplyste i retten at han hadde litt under tusen faste falgere. Innleggene har en svært
sjikanos og trakasserende form. Noen av uttalelsene har et truende preg, og det er bmkt
unndvendig krenkende ord og uttrykk.

Etter en samlet vurdering av bevisførselen — herunder tiltaltes forklaiing, vitneforklaringer
og fremlagt dokumentasjon — finner retten bevist utover rimelig tvil at tiltalte forsetflig har
forholdt seg som nærmere beskrevet i samtlige poster i tiltalen. Det legges til grunn at han
var klar over at uttalelsene kom til de fomærmedes kunnskap, hvilket han også ønsket. En
rekke av uttalelsene er da også formulert som direkte henvendelser med «du» og «dere,,
Det legges videre til grunn at tiltalte var klar over at han fomlempet offentlige
tjenestemenn på grunn av deres utførelse av tjenesten, slik dette er beskrevet i post 11.

Retten har stor forståelse for at det er belastende å være part i en bamevernssak, og at dette
kan medføre bûde sinne, sorg og fnistrasjon. Flere av de ansatte i barnevemtjenesten
presiserte da også i retten at de har forstaelse for dette, og at de må tåle noen
følelsesulbrudd i affekt. I dette tilfellet har imidlertid de kjenkende innleggene fortsatt i 3,5
k og hatt en karakter og et omfang som retten finner klart klanderverdig og hensynsles
overfor de fomærmede. Selvom bakgrunnen for saken tas med i vurderingen og det ras
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høyde for at barnevemtjenesten har begått noen feil, går tiltaltes adferd klart utover
grensen for det som kan aksepteres.

De fomænnede forkigne i retten at tiltaltes hundtemåte har hatt store konsekvenser for
deres livskvalitet. Hananger har opplevd det hele som en vendetla fra tiltalte, Mcjlænder og
Johansson. Som følge av alle innleggene med beskyldninger om seksuelle overgrep, har
han fått mange negative henvendelser fra andre personer. Bl.a. har han opplevd ê bli
spyttet og sparket etter. Han har to ganger oppLevd flatt dekk på bilen etter at noen har
skåret av ventilen. PubLiseringen av innlegg og foto på tiltaLtes faceboekside har hatt store
helsemessige konsekvenser for Hananger. Innleggene hadde et stod omfang og skjedde i
perioder 5-6 ganger pr. uke. 1mars2016 eskalerte det veldig. Hananger har opplevd at
saken blir snakket om overalt i lokalmiljøet og føler han er berøvet friheten i bygda. Han
har hatt fysiske reaksjoner og bI.a. kastet opp flere ganger. Han har feLt seg syk og dypt
ulykkelig, og også vært redd fordi han bor litt avsides. Hananger følte seg tvunget tu å
reise utenlands en periode, og bMe han og kona hans har vært syicmeldt i ca, ett år. Barna
hnns har bemerket at pappa har forandret seg og på kort ild virker mye eldre.

Saken har også han stor betydning for Hanangers arbeid som diakon, hvor han tidligere har
han ca. 700 besøk hvert Ar. Til dette arbeidet er han avhengig av tillit, noe som har vært
vanskelig å opprettholde ovenfor alle de menneskene som trenger slatle og hjelp.
Hanangers leder, kirkeverge CarI Magnus Salvesen, bekreftet i retten at saken har vært
«som en tsunami» og påvirket menigheten generelt og Hananger og hans familie spesielt.
Hananger har rølt redsel, sinne og frykt, blitt deprimen og felt seg sosialt isolert.

Også Larsen, Madsen, Ohnsmd og Einseth forklarte I retten om den store personlige
belastningen tiltaltes handlemåte har påført dem. Han har lagt ut bilder og kommet med
uriktige påstander, beskyldninger om lovbrudd og Ljenesteforsommelser, brukt skjellsord
og svært nedsettende karakteristikker, og også kommentert familiemedlemmer til dc
fomærmede. Det har vært et stort omfang på innleggene, i perioder flere ganger daglig, og
det hele har van i over 3 år. Innleggene har også medført en rekke kommentarer fra andre
personer. De fomærmede har følt seg utrygge og forfulgte. Fordi det stadig har kommet
henvendelser fra andre vedrervndc dcl som er publiseft, harde fått jcvnligc påminnclscr
om saken. Det har derfor ikke vært mulig for de fonænnede å beskytte seg og styre når og
på hvilken måte de skal forholde seg til alt dette.

Både bamcvcmansattc og hclscsøstcr er avhengig av 1jUli i jobbene sine. Dcnnc saken har
medfart stor grad av mistillit, både mot enkeltpersoner og systemet som de er en del av.
Dette bar gjort det vanskelig for de fornænnede å utføre jobben, og også medført
problemer for andre familier om trenger hjelp. Burnevemleder Bodil Waage Glomsaker
fortalte i retten at de hadde tre ubesatte stillinger, og at denne saken har vanskeliggjort
rekrutteringen, bl.a fordi nktuefle søkere har vm redde for å bil hengt ut på intemett.
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Til forsvarers anforsel om at riktig lovbestemmelse skulle vært stri. (2005) § 267 i stedet
for § 266, bemerkes at det i en del tilfeller kan være flere straffebestemmelser som er
aktuelle. Selv om § 267 også kunne vært brukt her, medfører ikke dette at § 266 er uriktig
lovanvendelse, § 266 anses som en videre bestemmelse, og det ficmgår av reftspraksfs —

herunder ovennevnte sak — at denne bestemmelsen er anvendt i sammenlignbare saker.
Som det fremgår av premissene over, er fornærmedes opptreden uansett et moment i den
konkrete vurderingen.

Vedrørende forsvarers anførsel om at stri. (2005) § 156 annet ledd ikke er anvendelig fordi
den omhandler «atferd» og ikke uttalelser, bemerkes at også § 266 bruker begrepet atferd
Som nevnt er knnkelser ved bruk av elektronisk kommunikasjon nevnt i forarbeidene som
et eksempel på dette, I forarbeidene til § 156 er spesielt nevnt at bestemmelsen vil kunne
beskytte ansatte i bamevernet om på grunn av sin yrkesutøvelse blir grovt krenket, for
eksempel på internett.

Forsvarer har videre vist til at tiltaltes daværende prosessfullmektig i februar 2016 har
skrevet «name the shame» på tiltaites facebookside, og anført at dette må M betydning for
skyldspersmålet eller stmffutmålingen. Retten er ikke enig i dette. Tiltalte må selv ta

ansvaret for det som publiseres på hans egen faceboekside. Dette gir han også selv klart
uttrykk for at han er kjent med, jf. ftemlagte skjermdump.

Domfellelse etter tiltalen kan ikke skje dersom dette er et utillatelig inngrep i
ytringsfdheten, jf. Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10. Etter en helhetsviirderin finner
retten at vernet av ytringsfrlheten ikke er til binder for domfellelse i dette tilfellet.
Hensynet til ytringsfriheten må balanseres mot vernet av privatlivet i EMK artikkel 8.
Kjerneverdien i ytringsfriheten er beskyttelse av det frie ordskiftet når det gjelder debatt av
allmenn interesse. I delte tilfellet har tiltalte hatt full mulighet til å ytre seg om barnevcmet
i mer generelle former og på en tilbørlig måte. Han har i stedet valgt en form som bærer
preg av personforfølgelse, sjikane og trakassering av enkeltpersoner med skjellsord,
publisering av foto og sterke beskyldninger. Tiltalte har også bidratt til å publisere
taushetsbelagte opplysninger fra barnevernet De fomænnede har som følge av
LausheLsplikt ikke hatt mulighet til å forsvare seg. Retten finner det kiart at de
begrensninger de aktuelle fovbestemmelsene i tiltalen setter, er nedvendg i et demokratisk
samfunn, både for å verne andres omdømme og rettigheter og fordi ansatte i bamevern og
helsestusjon har el bebuv lbr vern for å kunne gj&,re dtji jobben de skti gjwre.

Retten finner etter dette at tiltalte dømmes i henhold til tiltalen.

Straffutmåling:
Tiltalte er tidligere bøtelagt flere ganger. Dette ligger flere år tilbake i tid og har Ikke
betydning for stmffutmålingen i denne saken.
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I skjerpende retning vises det til karakteren og omfanget på tiltaltes handlinger, Hans
handlemåte har som nevnt pM’wrt en rekke personer store belastninger, - både de
fomærmede, deres familier og arbeidskolleger. De krenkende uttalelsene har blitt spredd i
det offentlige rom til et stort antall personer slik at det ikke lenger er mulig for noen å ha
kontroll over denne infbrrnasjonen.

Personsjikane på sosiale medier har blitt et stort samfunnsproblem, og allmennpreventive
hensyn gjør seg gjeldende med betydelig styrke. Dette gjelder ikke minst for utsatte yrker
som offentlig ansatte i barnevern og på helsestasjon, I tillegg til behovet for vern av den
enkelte ansatte, er det et stort samfunnsproblem at slik netthets medfører risiko for redusert
rettssikkerhet for barn i sårbare situasjoner. Dette kan både skje ved at det blir for
belastende og vanskelig å rekruttere ansatte til disse yrkene, og ved at frykten for netthets
påvirker de ansattes vurderinger av nr det er nødvendig å gripe inn.

Også individualpreventive hensyn gjør seg eldende med betydelig styrke. Tiltalte bar
fortsatt sin virksomhet over lang tid og helt frem mot hovedforhandlingen, på tross av
etterforskning og tiltale. Han viste i retten liten forståelse for de belastninger de
fomærmede er påført. Tiltalte har gode ressurser for å fremme saken sin på riktig måte.
Som det fremg&t ovenfor, har han også gjort dette. Noen ganger har han fått medhold,
andre ganger ikke. Det er selvfølgelig ikke akseptabelt at han fortsetter med sin parallelle
opptreden med krenketser på sosiale medier, når han ikke f?zr medhold i sine synspunkter
gjennom ordinær saksgang. Retten er enig med pMalemyndigheten i at saken i
utgangspunktet ligger p& grensen opp mot ubetinget fengsel.

I formildende retning vises det til at foranledningen for saken er en følelsesmessig
belastende barnevemssak. Det bemerkes dog ut sammenhengen mellom barnevemssaken
og de forholdene som gjelder Hananger, er svært begrenset. Retten finner ikke at det
foreligger berettiget harme eller stri. (2005) § 80 bokstav e, slik forsvarer har anført. Det
vises til omfanget1 varigheten og uforholdsmessigheten i tiltaltes handlinger.

I formildende retning vises det for øvrig til at tiltalte har erkjent de faktiske forhold og at
behandlingen av saken av ulike grunner bar tatt relativt lang tid!

Stri. (2005) § 79 bokstav a flir anvendelse på post I. Forholdene i post II er isolert sett
bøteforhold og tillegges vekt i skjerpende retning

Etter en samlet vurdering av foreliggende opplysninger og relevant rettspraksis finner
retten at straffen passende kan settes i trAd med aktors forslag, til betinget fengsel i 90
dager med en prøvetid på to Ar og en bot pà kr. 12.000,-, subsidiært fengsel i 24 dager.

Av relevant rettspraksis vises det til Rt-20l0-845 og HR-2016-1015-A, i tillegg til saken
fra Borgarting lagmannsrett nevnt over.
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Erstatningskrav:
Påtalemyndigheien har på vegne av Jan Kåre Hananger lagt ned påstand om
opprdsnngserstatning begrenset oppad til kr, 50.000,-, jf. skadeserstatningsloven § 3-3 og

3-5, Etter en konkret dmelighetsvurdering fmner retten at påstanden tas til følge. Det
vises Lil krenkelsenes omfang, varighet og alvorlige karakter, samt de betydelige
skadevii*ningene dette har ifitt for fomænnede, både privat og i jobbsammenheng.
Krcnkclsene er begått forsettlig. Tiltalte forklarte i retten at hovedformålet hans var å vise

«ytterpunktet den andre veien» når det gjelder bamevemets inogripen. Det fremstår både
uforståelig og kynisk at dette kan begrunne en så hensynsløs adferd ovenfor en
enkeitperson. Det vises for avflg til premissene over med nænnere beskrivelsene av
omstendighetene rundt hendelsen og hvilke konsekvenser delte har fått for Hananger.
Oppt3’llelsesfristen er to uker.

Saksomkostninger:
Retten finner etter sakens utfall og omstendighetene for øvrig å ville i]egge tiltalte
saksomkostninger med kr. 6.000,-,jf. stprl. § 436.

Dommen er enstemmig.
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DOMSSUUTNING

I .KenneLh Skailand, født 2705.1960. Jmmes for;

5—fem —overtre4elser av straffelotn (1902) § 390 a (for perioden far 01.10.15) og
sfraffeloven (2005) 266 (for perioden fra 0110,15 til og med april 2017)
3 — tre — overtredelser av straffeloven (2005) § 156 annet ledd

Gjemingd& Juni 2014—april 2017

Straffen settes tiL Fengsel i 90— nitti — dager.

Fulibyrding av straffen tilsettes med en prøvetid på to år,jf. snifeloven (2005) § 34.

I tillegg idømmes en bot på kr. 12.000,- tolvtusen -, subsidiært fengsel i 24— tjuefire —

dager.

Straffutmålingsbestemmelser: Straffeloven (2005) § 79 bokstav a.

2.Kenneth Skalland dømmes til Innen to uker fra dommens forkynnelse å betale
oppreisningserstatning til Jan Kåre Hananger med kr. 50,000,- femtitusen -.

3.Kenneth Skajiand demmes til å betale kr. 6.000)- sekstusen — i saksomkostninger til
staten.

Elise Losnegård Hovden

Dommen forkynnes for domfelte i samsvar med det som fremkommer av rettsboken. Han
bes orientert om hva dommen gåt ut $ og konsekvensene av at vilkår for betinget fengsel
brytes,

Kopi av dommen sendes til aktor og forsvarer.

Dommen meddeles fornænnede som har fått avgjort krav etter strpl. § 3.

Retten hevet

Lillian Skranefjeil

Tore Johannesen
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VEILEDNING TIL DOMFELTE T TINGREnEN

Du kan anke dommen i tingretien
Du har rett til å enke over dom tingre(Ccn Du må så fall anke innen to uker fra den dagen donimen er
avsagt cller farkynt (gjort kjent) for deg. Du må inner, den sammc fristen opplyse on, du krever ny
behandling av andre kniv du er dom; for eksempel erstntniniz. Det er lagmannsretten som behandler anker
over avgjørelser i tingretten.

Hv kan do ankt over?
Du kan anke over

- bevisvurderingen under skyldsporsmålet, hvis du mener kravene for straff ikke er oppfylt
- lowwvcndelsen under skyldspersmålet, hvis du mener Iovcn er tolket feil
- utinålingen av straffen
- erstatning, inndragning, tap av forerrett eller lignende
- feil ved salcsbehandlingen

Ntir kan Iagmnnnsretten ,.okte Å behandle anken?
Lagmannsretten kan nekte å behandle anken hvis retten kommer til al det er klart ni dommen ikke vil bli
endret Hvis saken gjelder en forbiyielse sa’n kan fare til kngscl i ner enn seks år, vil lagmannsretten
vanligvis behandle anken. Lagmannsretten kan likevel nekte å behandle anken hvis den gjelder et spørinM
av mindre betydning, eller hvis det ellers ikke er grunn til å fremme ankerr

I noen saker vil anken bare bli behandlet hvis særlige grunner tnlei- for det Det gjeldt hvis
påtalemyndigheten ikke har bedt om, eller du ikke er idømt, en annen reaksjon enn bot, inodragning eller tap

av retten til å Ibre molonogn

Di fr oppnevnt forsvarer
Hvis anken blir fremmet for retten, fàr du oppnevnt en forsvarer som betales av det offentlige. Dersom du

ønsker en bestemt forsvarer, bor du opplyse om det samtidig ned anken eller så snart som mulig senere.

Hvi m ankcerklædngcn inneholde?
I ankeerklæringcn mà du nevne:
- hvilken don, dii anker over, og om anken gjelder hele dommen eller bare enkelte tilt;leposIer

- om anken gjelder sakshehnndlingen, hevisbedommelsen under skyldspørsrnMet,
lovai,vendelsen under skyldsporsmålet. eller avgjørelsen om straff

- hvilke feil du mener har skjedd - nr ankcn gjelder saksbehandlingen
- om arken gjelder inndrankg
- om du krever ny betandling n erstatningskrav eller andre krav som nevnt i stmffepioscs&oven § 3

Videre bor du ,evnc:
- nye bevis som du vil lcge fram
- endringen du ønsker
- hvilLe feil a.,kcn jeldei, ved anke nvcr lovanvendelsen

Hvis du krever ny behandling av krav straffeprosessioven § 3, nå du oppgi:
- om anken gjelder hele avgirnelsen
- det rotiltat du krever
- de feilene du mener hftr skjedd
- den faktiske og rettslige begrunnelsen for a det forvliggcr feil
- bevisene som vil bli fort

Hvordan anker du?
Du kan sette fmin onkeerklæringen skriftlig ellcr muntlig for den tingretten som har avsagt dommen, eller for

pialemyndigheIen (for eksempel ststsadvokaten eller politiet). 1-Ivis du er varetektsfengslet kan du også

sette fram anken for tilsatte i fengselet.

Foisvarcren eller en annen advokat kan gi råd om hvorvidt dii bor anke. og eventuelt hjelpe deg med å skrive

anken. Du kan også fA hjelp til å skrive nken hos tingretten, hos pårniem>’ndigheten eller hos tilsattc i

feneleI. I alle tilfelle må cii selv nnderskrive anken.



Var du ikke til stede under hovedlorhandlingen?
Hvis du er domfelt uten ha vært til stede under hoedforhandlingen, kan du be om at saken blir

behandlet p nytt. For å kunne ny behandling p grunn av matefravær må du gjore det sannsynlig at

du hadde gyldig fravær, og at dii ikkc kan bebreides for at du ikke meldte fra i tide. Dii må sette fram

kravet for tingietten eller påtalemyndigheten innen la uker fra dommer er forkynt.

Tidspunktet for soning
Dersom du er idomt fengselsstraff og har særlige ansker om tidspunktet for soningen av denne, ‘nå du

henvende deg til Kriminaloinsorgen. Du vil t pålegg av Kriminalomsorgen 0111 å mote til fastsatt tid og sted

for sning at fengselsstrafren

Soning I eget hjem
Dersom du har fått en dom p under fire n,neder ubetinget fengselsstrnff, kan du allerede nå s,ke

Kriminalomsorgen om ê få sone den i eget hjem med elektronisk kontroll (fotlenke)

(straffegjennomforhmsleven 16.2). Kriminnlomsorgen vurdert, om du appfyller kitveite for en slik

soningsform.

Sonlug i institusjon
Dersom dii har rau en dom pâ under ett år ubetinget fengselsstraff kan du allerede nå søke Kriininalornsorgen

om ( sone den i en institusjon for behandling av avhengighet eller psykiske Iideser, spesielle former for

omsorg eller uttfering (straffeennornfringsloven § 12). Kriminalomsorgen vurderer om du appryner

kravene for en slik soninform.

Betinget Fengselsstraff
Dersom du er idømt betinget fengselssiraff, betyr det at soningen er utsatt i en provetid. Orunnvilkåret ed

betinget dom ci el du Ikke begår nocn ny straffbar handlins i proveliden. Det kun være fastsaLt andre vilkår i

dommen. Hvis du begår en straffbar handling i pravetiden, kan retten gi en samlet (lam for begge

handlingene eller særskilt dom for den nye handlingen. Hvis du bryter fastsatte vilkår, kan retten bestemme

at fengselsstraffen helt eller delvis skal sones.

Samfunnsatraff
Dersom du er idumt samfunnsslraff vil det si at du er pÅlagt å urfere samfunnsny:Lig lJenstc, deta i program

eller nndre tiltak utarbeidet av Kriininnlomsorgen i sA mange timer som retten har bestemt. Samunsstraffen

kan også inneholde forbud mot kontakt med bestemte personer. Kriminaomsor&en bestemmer nk og

hvordan straffen skal jennomfores. Hvis du begår en ny stratibar hondiing for nmfunnsstraffcn er

gjennomført eller hvis du ikke utfarer samnfunnsstraffen, kan retten bestemme at du må sone i fengscl i

stedet.

Ungdoinsstralf
Dersom du er idomt ungdoinssuafl sendes saken ti] Konflikt,ådet. Kontlikirådet vil Jnnkalle :il et storniøte

der det skal utarbeides en ungdomsplan, BIk Han ikke enige om en ungdomsplan, sendes saken tilbake til

domstoten som avgjør om hele eller deler av den betingede straffen skal sones. 1-Ivis du begår en ny strafibar

handling for ungdoinsstraffcn er gjennomført, eller hvis du bryter vilUrene san i ungdomsplanen, kan retten

bestemme at du må sone i fengsel stedet.

Bot
Hvis en boL i1ke blir betalt til fastsatt td, vil den bli innkrevet a Statens Innkrtvinssentral ved trekk i lonn

eller annen tvangsmnnkreving, Lykkes ikke det, må du sone i fengsel.

Nærmere informasjon Ørn ulike soningsformer og vilkårene far dette finnes p www.krimninnfltno.


