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Om dette klageskjema
Dette klageskjemaet er et formelt juridisk dokument som kan
pàvirke dine rettigheter og plikter. Vennligst følg de forklaringer
som gis «Veiledning for utfylling av klageskjemaet» Husk å fyHe
ut alle felter som er relevante for din situasjon og fremlegge alle
relevante dokumenter.

Stre kkod e -etikett Saksnummer

NOR - 2018/1

Kl a ges kj e ma

Hvis du allerede har mottatt et sett etiketter med strekkode fra
Den europeiske menneskerettlghetsdomstol, vennligst fest en av
etikettene i feltet nedenfor.

Hvis du allerede har mottatt et referansenummer fra Domstolen
i forbindelse med disse klager, angi det vennligst i feltet
nedenfor.

A. Klageren

A.1. Privatperson
Dette avsnitt vedrører bare klagere som er privatpersoner. Hvis
klageren er en organisasjon, vennligst gå til avsnitt A.2.

A.2. Organisasjon
Dette avsnitt skal bare utfylles hvis klageren er et selskap, en
ikke.statlig organisasjon, en forening eller en annen juridisk
enhet, I d fall fyll også ut avsnitt Dl.

i 1. Etternavn

Skajland

2. Fornavn

Kenneth

3. FØdselsdato

2170 5

DC MM Å Å *4

4. Fødselssted

New York, USA

5. Statsborgerskap

Norge

6. Adresse
Rinveien 31
4400 Flekkefjord

11. Eventuelt identifiseringsnummer

14. Registreringsadresse

7. Telefon (med landkode)

_______________

004791793211

8. Eventuell e-postadressa

post@mOcrem

—

— 15. Telefon (med landkode)

16. E-postadres5e

Advarsel: Hvis din klage er ufullstendig, vil den ikke bli behandlet (se
Regel 47 i Domstolens regelverk).
Merk særlig at ifølge Regel 47 2 (a) må de relevante derene av
klageskjemaet inneholde en klar redegjørelse for sakens
omstendigheter, påståtte krenkelser og opplysninger om oppfyllelse
av vilkårene for realitetsbehandling. Det utfylte klageskjemaet bør
gjøre det mulig for Domstolen å klarregge innholdet og rekkevidden
av klagen uten åse hen til annet materiale.

10. Navn

9 6 0 f.eks. 3112’lYEo 12. Registrerings- eller grunnleggelse dato (hvis den finnes)

f.eks. 27/09/2012

0 OM M Å Å Å Å

13. Virksomhet

-

9. Kjønn 4 mann
- Q kvinne
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8. Stat(er) klagen er rettet mot

17. Sett kryss ved navnet på den elter de stater, klagen er rettet mot

fl ALB - Albanis fl ITA - Italia

fl AND - Andorra fl LIE - Liechtenstein

ARM - Armenia fl LTU - Litauen

fl AUT - Østerrike fl IUX - Luxembourg

fl AZE - Aserbajdsjan I LVA -

fl BEL - Belgia fl MCD - Monaco

fl BGR - Bulgarla fl MDA - Moldova

fl BIH - Bosnia-Hercegovina fl MKD - “Den tidligere jugo5laviske republikk
Makedunia”

CHE - Sveits fl MLT - Malta

fl OP - Kypros 3] MNE - Montenegro

fl CZE -T5jekkia fl NID - Nederland

[ DEU - Tyskland X NOR - Norge

fl ONK - Danmark fl POL - Polen

fl ESP - Spania fl PRT - Portugal

fl EST- Estland fl RDU - Romania

fl FIN - Finland fl RUS - Russland

fl FRA - Frankrike fl SMR - San Marino

fl GBR - Storbritannia fl SRB -

fl CEO - Georgia [3 SVK - Slovakja

fl CRC - Hella5 E SVN - Slovenia

fl HRV - Kroatia fl SWE -Sverige

I HUN - Ungarn fl TUR - Tyrkia

fl IRL- Irland 1 UKR - Ukrainia

151- Island
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C.Representant(er) for privatperson

Pà dette trinn behøver en privatperson kke være representert av en advokat. Hvis klageren ikke er representert, vennligst gå til
avsnitt E.

Hvis du Ikke er advokat og sender Inn klagen på vegne av en enkeitperson du er feks. et lamlIiemedlem, en venn eller en verge),
vennligst fyIl ut avsnitt Cl; hvis du er advokat vennligst fyli ut avsnitt C.2. I begge tilfeller mà avsnitt C.3 fylles ut.

C.1. ikke advokat C.2. Advokat

18. Egenskap / forhold? funksjon 26. Etternavn

—

Syite

19. Etternavn 27. Farnavn

I Olav

20. Fornavn 28. Statsborterskap

- ‘Norge - -

______________________

21, Statsborgerskap 29. Adresse
I AdvdkitfifSifi -

Postboks 1013 Lundsiden
22, Adresee 4687 Kristiansand

Norway

23. Telefon {rned landkod!l 30. Telefon {rned iandkode)

+4740400411

24. Faks 31 Foks

-

. +47 38125049
—

25. E-postadresse
— 32. E-postadresse —

po5t@advokatsylte.no

C.3. Fullmakt
Kiageren må gi enhver representant myndighet til å handle på hans eller hennes vegne ved å undenkrive det første feltet nedenfor:
den nevnte representanten må vise at han eller hun aksepterer dette ved å underskrlve i det andre feltet nedenfor.

Jeg gir herved personen nevnt ovenfor fullmakt til 5 representere meg under saksbehandiingen for Den europeiske
menneskerettighetsdornstoi om den klagen jeg har bragt inn i henhold til artikkel 34 i konvensjonen.

3].Klagerens underskrift 34 Dato

0 0 2 ? L 9 f.eks.27/oW2ols

Jeg aksepterer herved 5 representere kiageren ur.der saksbehandiingen for Den europeiske menneskerettighetsdornstoi vedrørende
klagen som er bragt innJ&’tit’arUkkei 34 i konvensjonen.

35. Representantens ejikri 36. Dato

Elektronisk kod s l:m representanten og Domstolen

f f.e. 27)09/2015

37. E-postadresse for eComms-konto (hvis representanten allerede bruker etomms, venniigst oppgi e-posten som er knyttet til
ecomms-kontoen)

—

- — -

Ved fylle ut dette feltet aksepterer du å bruke econms
systemet.



D. Representant(er) for en organisasjon

Hvis klageren er en organisasjon må denne være representert av en enkeltperson som har fullmakt til å handle på vegne av
organisasjonen (for eksempel en direktør eller en offisiell representant). Alle opplysnffiger om representanten må det redegjøres for
I avsnitt DA.

Hvis representanten nstruerer en advokat om å føre saken pi vegne av organisasjonen, mâ både 0.2 og D.3 fylles ut.

D. Offisiell representant for organisasjonen D.2. Advokat

38. Egenskap / forhold / funksjon (vennligst fremlegg bevis) 46. Etternavn

39. Ettemavn 47. Fornavn

40. Fornavn 48. Statsborgerskap — —

41. Statsborgerskap 49 Adresse

42 Adresse

43. TeleEnn (med landkode) 50. Telefon (med landkode)

44. Fax 51 Fax

45. E-postadresse 52- E-postadresse

D.3. Fullmakt
Representanten for den klagende organisasjonen må gi en advokat fullmakt til å handle på dens vegne ved å underskrive det første
feltet nedenfor; advokaten må vise at han eller hun aksepterer dette ved å underskrive det andre feltet nedenfor.

Jeg gir herved personen nevnt i avsnitt 0.2. fullmakt til å representere organisasjonen under saksbehandingen for Den europeiske
menneskerettighet5domstol vedrørende klagen bragt inn i henhold til artikkel 34 konvensjonen.

53. Underskrift av den oftisieNe representanten for organisasjonen 54 Dato

feks. 27/09/2015

0 0 M Y Å Å ÅL

Jeg aksepterer herved å representere klageren under saksbehandlingen lar Den europeiske menneskerettighetsdnmstol vedrørende
klagen som er bragt inn i henhold til arUkkel 34 i konvensjonen.

55. Underskrft av advokaten 56. Dato

f.eks, 27/09/2015

C D M M Å Å Å Å

Elektronisk kommunlkasjon mellom representanten og Domstolen

57. E-postadresse for ecomms-konto (hvis repre5entanten allerede bruker ecomms, vennligst oppgi e-pnslen som er knyttet lil
ecornms-kontoen

Ved â fylle ut dette feltei aksepterer du à bruke eComms
systemet
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Klagens gjenstand

All Informasjon om sakens faktiske omstendigheter, om klageren og om oppfylielse av kravene om uttømmelse av nasjonale
rettsmldler og om seksmånedersfrlsten beskrevet artikkel 35 § li konvensjonen mâ det redegjøres for denne del av klageskjemaet
(avsnitt E., F. og G.). Denne delen må fylles ut, det er Ikke tillatt bare å henvise til vedlegg. Se Regel 47 § 2 og «Veiledning for utfylling
av klageskjemaet» samt i «Prartlce Dirertions on the Institution of Proceedings».

E. Redegjørelse for sakens faktiske omstendigheter
58.
Kenneth Skailand ble ved tiltale utferdiget den 16.05.17 satt under tiltale ved Kristiansand tingrett for overtredelse av
straffeloven (2005) § 266 og 156 annet ledd. Tiltalen gjaldt påståtte krenkende ytringer fra Skailand om ansatte i
helsetjenesten og barneverntjenesten som hadde hatt befatning med barnevernssaken hans. Tiltalebeslutningen er
gjengitt i sin helhet på side 1 Kristiansand tingretts dom som er vedlagt denne klagen.

Straffesaken mot Skaiiand hadde sin bakgrunn i barnevernssaken som gjaldt hans sønn, Steven Skailand f. 2009,05.
Høsten 2013 ble det inngått en avtale mellom Skailands kone og Sunde Skole v/Basisteam om å benytte Flekkefjord
Familiesenter litt, etter at Steven hadde vist noe utagerende adferd på skolen. Skaiiand ble inkludert i dette en måned
senere. Skailand med sin kone deltok på to møter ved Familiesenteret vinteren 2014, deretter møtte hans kone i et møte
den 7. april.

Helsesøsteren gjennomførte en rekke møter med Steven mellom 7. november 2013 og 3. juni 2014 uten at Skailand eller
hans kone var klar over dette.

4. juni 2014 ble gutten akuttplassert av barneverntjenesten i beredskapshjem, etter at hel5esø5teren ved Sunde Skole
I meldte inn bekymringsmelding til barnevernstjenesten dagen i forveien. Vedtaket om akuttplassering ble stadfestet av
fylkesnemnda og senere av tingretten.

I november 2014 vedtok fylkesnemnda at Lister kommune skulle overta omsorgen for gutten. Saken ble brakt inn til
tingretten for overprøving av Skailand. Tingretten opprettet sakkyndig i saken som blant annet tilrettela for et 14dagers
samvær i hjemmet juli/august 2015. Etter de 14 dagene ble gutten boende hjemme. Barnevernet besluttet da at han skulle!

bo hjemme og begynne på skolen hjemme, og at saken skulle avgjøres i tingretten om kort tid, I tingretten la kommunen
og private parter ned felles påstand om opphevelse av omsorgen, under forut5etning av at det ble iverksatt hjelpetiltak i
Skailand sin familie.

Skailand var svært kritisk til familiesenteret og barneverntjenestens håndtering av saken og mente at både familiesenteret
og barneverntjenesten hadde gjort flere feil under saksbehandlingen. Han anmeldte både familiesenteret og
barneverntjenesten til politiet I oktober 2015 men anmeldelsen ble henlagt. Skailand mente derfor at han var berettiget
til å skrive som han skrev etter5om han følte han ikke kom noen vei med vanlig saksgang. Skailand fortsatte sin kamp mot
familiesenteret /barnevernet og krevde å bli hørt og trodd pâ at det offentiige/barnevernet hadde krenket ham.

Skailand anla også erstatningssøksmål mot kommunen, tok opp saken med kommunens øverste ledelse, delte ut flyers i
lokalmiljøet, engasjert privatetterforsker og var på Stortinget for å påvirke politikerne.

Under saksforberedelsen til straffesaken ble det krevd at tingretten skulle sette av 5 dager til saken ettersom det måtte
påregnes at det ville medgå en hel dag til hans forklaring, det skulle le5es opp mange hundre rapporter/dokumentbevis,
samt avspilles lydopptak som bevis for flere av ytringenes sannhetsinnhold og kontekst/bakgrunn. Tingretten avslo dette
og satte av 2,5 dag til hovedforhandling.

Skailand ble ved Kristiansands tingretts dom av 11.12.17 dømt for overtredelse av stri. (1902) 390 a, stri. (2005) § 266
og 156 annet ledd til betinget fengsel 190 dager med en prøvetid på to år og en bot på kr. 12.000,-, subsidiært fengsel i 24
dager. Videre ble han dømt til å betale oppreisningsserstatning på kr. 50000,-, og kr. 6.000- i saksomkostninger til staten.

Skailand anket over lovanvendelsen under skyldspørsmålet og dommens punkt 2 vedrørende oppreisningsserstatning til
Agder lagmannsrett. Støtteskriv til anke over dom ble inngitt den 12.01.18.

Lagmannsretten besluttet den 26.01.18 at anken over lovanvendelsen under skyldspørsmMet ved domfellelsen etter
tiltalens post I, straffutmålingen og avgjørelsen om oppreisningserstatning, henvises til ankeforhandling.



Den europeiske menneslterettigIctsdomsto - kiaeskjema 6 / 13

Redegjørelse for sakens faktlskeomstendlgheter (fortsettelse)

59.

I sin dom forkastet lagmannsretten anken over tingrettens avgjørelse av straffkravet i tingrettens domsslutning punkt 1,
Tingrettens dom vedrørende det sivile kravet ble stadfestet av lagmannsretten.

Skailand anket over lovanvendelsen og det sivile kravet til Norges Høyesterett. Støtteskriv til anke ble inngitt den 2. juli
2018.

Norges Høyesterett besluttet den 2august 2018 at anken over straffedommen ikke tillates fremmet.
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Redegjørelse for sakens faktiske omstendigheter (fortsettelse)

50.

- Vennligst sørg for at opplysningene her ikke overskrider maksimum sideantall -



Den etiropnike menneskerettigIietsdorntol - Jageskjema 8 / 13

F. Angi hvilke krenkelser av konvensjonen og/eller protokollene du påberoper deg, samt anførsler

61. Påberopt artikkel Forklaring
EMK art. 10 Domfellelse etter straffeloven (1902) § 390 og straffeloven (2005) §5266 og 156 annet

ledd kan ikke skje dersom dette utgjør inngrep i ytringsfriheten. Det anføres at dette er
i tilfelle her og at inngrep i denne saken ikke er nødvendig i et demokratisk samfunn og
derfor krenker EMK art. 10.

Det gjøres gjeldende at ytringene Skailand fremsatte var straffrie. Skailand sine ytringer
gjaldt hvordan barneverntjenesten hadde begått grovt overtramp og flere feil i
saksbehandlingen I hans barnevernssak. Av flere feil barneverntjenesten begikk nevnes
følgende:

I
- Barneverntjenesten sørget ikke for forsvarlig opplysning av saken før Skailand sin sønn
ble akuttplassert. (Det ble heller ikke gjort noen forsøk pä å opplyse saken i ettertid.)

Kort tid etter akuttvedtaket besluttet barnevernstjenesten, i strid med EMK art. 8 og
EMDs gjenforeningsmålsetning, at gutten skulle være i fosterh jern til han var 18 år.

• Dette viser at barneverntjenesten i en innledende fase allerede hadde bestemt seg for
omsorgovertakelse, uten at saken var utredet og forsvarlig opplyst.
- Barnevernstjenesten skrev feil i referater og journalnotater. Feks. skrev
barnevernstjenesten at far spurte sønnen om noen hadde spurt han om han skulle være

• i fosterhjem til han var 18 år. Det riktige var imidlertid at sønnen spurte sine foreldre
om dette, etter at barnevernstjenesten hadde fortalt sønnen en uke i forveien at det var

• dette barnevernet ville gjennomføre.

- Den 26. juni 2014 fattet barneverntjenesten vedtak om samværsnekt på bakgrunn av
journalnotater saksbehandler hadde skrevet etter samvær. Opplysningene i
journalnotatene var grovt feilaktige, på tross av at to tilsynsførere hørte hva som ble
sagt under samvær. Vedtaket ble kort tid etterpå trukket tilbake, dette etter at
barnevernstjenesten forsto at Skailand hadde lydopptak som beviste at barnevernet sin
påstand var falsk.
- Barneverntjenesten gjorde ikke forsvarlig undersøkelse og kartlegging av familien, og
hvilke evt. hjelpetiltak som kunne avhjelpe evt. utfordringer I familien.

- Barneverntjenesten tok ikke til etterretning Skailand sin sønns flere uttalelser om at
foreldrene ikke hadde slått han. Skailand sin sønn kom med disse uttalelsene først i
beredskapshjemmet den 26. juni, altså 3 uker etter akuttplasseringen. Deretter under
samtale med talsperson ioanna Uldals samtale med Steven den 14. august.

— Barnevernstjenesten opplyste i møte med Skailand og kone den 4. juni at deres sønn
gjerne kom til å fortelle mer i beredskapshjemmet, og at det da ville sette saken i et

________

— annet lys.

- Under samværene Skailand og hans kone hadde med sin sønn ble det benyttet to
tilsynsførere. Det ble under samværene aldri skrevet noen notater, med unntak av Eli
Abrahamsen som gjorde dette. Tilsendte journalnotater er skrevet på en slik måte at
samtalen fremstilles på en måte som er i disfavør av foreldrene, og som ikke er korrekt.
Referatet fra 26. juni gir et klart bilde av nettopp dette, I tillegg verserer det to versjoner
av samme referat, hvor det siste er noe mer korrekt, Dette ble endret etter at
barnevernstjenesten ble klar over at samværet var på lydopptak. Ser man begge
referatene opp mot hverandre, så går det klart frem at endringene er betydelige, og gir
klare bevis for forsettlige handlinger fra barnevernstjenesten.

- Barneverntjenesten brukte altfor lang tid til å få på plass telefonkontakt og
tillitsperson for gutten. I vedtak fra fylkesnemnda datert 14. november fremgår det at
gutten skulle ha tillitsperson og at foreldrene kunne ringe sin sønn. Det gikk to måneder
før foreldrene fikk på plass telefonkontakt, og ytterligere to måneder før han fikk
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Angi hvilke krenkelser av konvensjonen og/eller protokollene du påberoper deg, samt anførsler (fortsettelse)

62. Påberopt artikkel Forklaring
tillitsper5on. Fylkesmannen ble benyttet for å få disse tingene på plass.

- Barneverntjenesten hadde feilarkivert bekymringsmeldingfra Sunde Skole slik at den
ikke ble tatt med i saken. Aktuell melding ble gitt den 23. januar 2015 fra Stevens
tidligere kontaktlærer, etter at hun ble kjent med hvordan Steven ble behandlet under
barnevernets ansvar. Meldingen var helt klart kritisk mot barnevernstjenesten, og til
foreldrenes gunst, Skailand måtte bruke forskjellige metoder for å få frem denne
bekymringsmeldingen, og fikk den utlevert nesten G måneder etter at den var gitt til
barnevernstjenesten. I skjerpende retning opplyses det at det var ansvarlig
saksbehandler i saken som tok imot meldingen og deretter «feilarkiverte» den. En
feilarkivering ville uansett ikke fritatt henne for andre plikter som fulgte med
meldingen. Samlet sett fremstår det derfor klare forsett forbundet med hennes

• handling her.

- I politiavhør av saksbehandler Janne Ohnstad den G. november 2014 unnlot Janne
• Ohnstad å fortelle faktaopplysninger knyttet til første samtale Janne Ohnstad og Marit

_twennevold Bergem hadde med gutten den 4. juni 2014. Skailand mener helsesøster
ikke bare stilte ledende spørsmål, men instruerte gutten, uten at dette fremkommer i
journalnotatene. Dette forklarte Marit Wennevold Bergem om i sitt politiavhør.

• I-Flekkefjord familiesenter som skulle hjelpe Skailand og hans kone, gjorde det motsatte

_________

• ved å feilinformere Skailand og hans kone. Informasjonen som ble gitt til Skailand og

___________

• hans kone var forskjellig fra den som ble gitt til barneverntjenesten og øvrige instanser.

___________

Familiesenteret informerte Skailand om at alt gikk bra, mens det samtidig ble bygget
opp en gedigen falsk historie på skolen. Skailand hadde flere beviser og dokumentasjon
som underbygget dette. Men barneverntjenesten unngikk bevisene ved å trekke saken.

• Saksbehandlerne fra barneverntjenesten har innrømmet flere av feilene som er påpekt
• av Skailand.

—

__________

Ettersom det ble gjort grove feil fra familiesenterets og barneverntjenestens side hadde

____________

Skailand sin barnevernssak allmenn interesse. Da Skailand anme’dte familiesenteret og
barneverntjenesten for de grove feilene som ble gjort, ble saken henlagt. Skailand anla
også erstatnlngssøksmål mot kommunen. Fordi ordinær saksgang ikke hjalp anså

_______

- Skailand det som nødvendig å kritisere familiesenterets og barneverntjenestens
håndtering på Facebook for å fremprovosere en reaksjon.

Skailands ytringer på Facebook var ment som folkeopplysning som skulle forhindre at
andre skulle oppleve det samme, samt bidra til en forbedring av saksbehandling i

• barneverntjenesten. Skailand har ikke på noe tidspunkt hatt til hensikt å krenke
• saksbehandlere ved familiesenteret eller I barneverntjenesten.Skailand har gjennom
i sine ytringer delt sin frustrasjon og sorg ved å påpeke feil ved familiesenterets og/eller
barneverntjenestens saksbehandling han måtte tåle. Skailand anså det som viktig for

• andre å kjenne til at feil i saksbehandlingen kan forekomme. Kritikken fra Skajland
• gjennom hans facebook-innlegg var også berettiget ettersom barneverntjenesten
krenket Skailand og hans families rett til privatliv etter EMK art. Som retten til privatliv
når Skailand sin sønn ble adskilt fra sin biologiske familie.

Det anføres at Skailand ikke har overtrådt ytringsfrihetens grenser. På bakgrunn av
dette anføres at ytringer fremsatt av Skailand er straffrie.

EMK art. 6 i Det anføres at det foreligger en krenkelse av retten til rettferdig rettergang fordi
Skailand ikke fikk forklare seg om bakgrunnen for hvorfor ytringene ble fremsatt i hans
straffesak i Kristiansand tingrett, samt at vedtak fra fylkesnemnda i barnevernssaken

• bygget på falske og feilaktige dokumenter fra familiesenteret og barneverntjenesten.

- Vennligst sørg for at opplysningene her ikke overskrider maksimum sideantall -
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G. Opplysninger om appfyllelse av vilkårene for realitetsbehandllng i henhold til artikkel 35 § i i Konvensjonen

Vennligst bekreft for hver klage at du har uttømt tilgjengelige nasjonale rettsmidler, inklusive anker, og angi dato en da den siste og
endelige avgjørelsen ble fattet og mottatt, for å vise at du har overholdt seksmånedersfristen.

63. Klage Angi de rettsmider du har brukt og datoen for den endeNge avgjørelsen

EMK art. 10 Kristiansand tinrett avsa dom den 1112.17. Dommen ervedlagt der domsslutningen
fremgâr.

Dommen ble anket til Agder lagmannsrett. Agder lagmannsrett avsa dom den 12.06.18
sak 18-012214AST-LAG.

Dommen ble anket til Norges Høyesterett. Norges Høyesterett besluttet den 2.8.18 at
anken ikke skulle tillates fremmet.

EMK art. 6 Kristiansand tingrett avsa dom den 11.12.17. Dommen ervedlagt der domsslutningen
fremgår.

Dommen ble anket til Agder lagmannsrett. Agder lagmannsrett avsa dom den 12.06.18 i
sak 18-012214A5T-ALAG.

__________

Dommen ble anket til Norges Høyesterett. Norge5 Høyesterett besluttet den 2,8.18 at

________________

anken ikke skulle tillates fremmet.

- Vennligst sørg for at opplysningene her ikke overskrider maksimum sideantall -
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64, Foreligger/forelå det noe rettsmiddel som du ikke har benyttet? Q Ja

‘i Nei

65. Hvis du svarteia ovenfor, vennligstopplys om hvilket rettsmddel du kunne ha benyttet og angi grunnen til at du ikke gjorde det

H. OppIsninger om eventuelle andre internasjonale klageordninger

66. Har noen av dine klagervært gjenstand for annen internasjonal undersøkelse eller avgjørelse? 0 Ja

Nei

67. Hvi5 du svarte Ja ovenfor, vennligst gi en nøyaktig redegjørelse for behandlingen av saken (innsendte klager, navn på den
internasjonale iflstan5en, samtdato og innhold i hver avgjørel5e som er bhtttruffet) —

68. Har du (klageren) efler har du hatt andre klager til behandling for Domstolen? Q Ja

I Nei

69. Hvis du svarteJa ovenfor, vennligst oppgi klagenummer(et) I feltet nedenfor
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I. Liste over vedlagte dokumenter

Du bør vedlegge fulistendige og leselige koplerav alle dokumenter. Ingen dokumenter vil bli sendt tilbake til deg. Det er derfor viktig

at du sender inn kopier Ikke originaler. Du MÅ:

- sortere dokumentene efter dato og saksbehandling;

- nummerere sidene foitløpende; og

- IKKE stifte, binde eller klistre sammen dokumentene.

70 Vennligst gi en fonegnelse over dokumestene i kronologisk rekkef!e og med en kortfattet beskriv&se i feltet nedtnfor. Angi

sid&numrner (Dr hvert dokument

j. Dom fra Krstansa,d tngrett datert 21.12.17
.

2. Stotteskriv til anke over Kristiansand tingretts dom av 11.1217 datert 9.01.18 s. 17

3 Agder lagmannsretts dom datert 1206.18 s 21

4. Støtteskriv til anke over dom tI Norges Høyesterett datert 02.07.18 s. 37

5. Norges Høyesteretts kjennelse datert 02.08.18 s, 41

6. 5.

7 S.

8. S.

g. s.

10.

11.

12. 5.

13.

14. 5.

15.

16. 5.

17. 5.

18. 5.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
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Andre bemerkninger -

___________________________________________________________________

Kar du andre bemerkninger til din kIae?

71, Bemerkninger —_________________________________

________________________________________________

ErkIærng og underskrift

Jeg erklærer herved at de applysninerjeg hargitt I dette klageskjema etter min beste overbevisning er korrekte.

72. Dato

0 tO /2 iQ( 9 fek5.27/09/2015

Klageren (e) eNer klagers representant(er) skal underskrive I nedenstående felt.

73. Underskrift(er) i Klageren(ne) Representant(er) —sett kryss

Bekreftelse av korrespondent

Hvis det er flere enn Si klager eUer flere enn Si representant, vennligst angi navn og adresse på n personen som Dom5tolen skal
skrwe til. Nàr klageren er representert, vil Domstolen bare skrive til representanten (advokat eller ikkedvokat).

74. Navn og adresse på fl Klageren(ne) • Representant (er) — sett kryss

e::etemt
må underskrives og

fl fl B19 I .GOn.4 S 1. b,.3d. 236 ‘094
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Avsagt:

Saksnr;

Rettens leder

11,122017

17-065948MED-KISN2Y

Tlngreitsdommar Ulilan SkmnefjeU

Meddommere:

Den offentlige påtalomyndighet

mot

Kenneth Skalland

Ellse Losnegård Kovden
Tore Johannesen

Poiltiadvokat Bsdt Woen

Advokst Olav Sylta

kigen bearonininaer I adgwi.n ff1 offnUI GJ.nzlveIse
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Eller foruloående Mdslugning og slenimegivning for lukkede derer bk deL for åpne dmrr
avsagt Iik

DOM

Kenneth Skailand er født 27,05.196008 bor i Ringveien 31, 4400 Flekkeord, Han er
aelvstendig næringsdrivende, Ljbner ca. kr. 30.000,- pr. mnd, og Imt I barn å forsarga.
Ved tiltalebeslubling utferdiget den 16.05,17 av StaLsadvokatene i Agder er han satt under
tiltale ved KxisUansand fingitli for overtredelse ar

I Stnffebven (19021 1190t lfn perioden fer 1. oktober2015)

for ved skremmenda eller plagsom opptreden ellr.r annen hensynsbs adferd å ba latnkct en
WmClS fred

og

Stnffeloven (2005) k 266Jfpr yedoden 1. oktçbcr 2015 t1lo mtd april 2017)
mr ved akiemmende eDer plogsom opptreden eller annen hensynsles itfrrd å ha btnket en
anneni fred

Gnmnlap:

a)
Ved gjentatte anledninger I periodenjuni 2014 til og med febmar 2017,1 Flekkefjorxi
og/eller andre stede1 publiede han krenkende innlegg om Julie Cajnflla Grytting Lanen,
ansatt Lister )rnrnevem, pi sin &pne facebaokside. Hemnder publi5ene han bilder av hcnnc,
samt fremsafte pÅstander om i ha bevis for at hun sitt arbeide har begkt Lmflbare
handlinger. Innholdet I m:Idlngtne var blant annet:

2juli 2015:
‘Den yngste I vksak var 23 da hun holdt på (Julle Camilla Gryfting Larsen
Qiups:Fwww.facebook,oomuliacamIIl.grytt?frefts». Det er mye som tyder på at hun er
den vente når det gjelder denne manipulcringen, det vil forovrig vise seg etterhvart, har
iverksatt ting..;-)’

17. desember 2015:
‘Men når Iikta kommer frun, så vil alle se at problemet egentlig er en setansforbTytclse
uLfort av..og LuHe CO. 1.atsen’

18. dmber 2015:
‘Julle , rå er dine dager ved Lister barnevem snan slutt’

17. maz 2016;
‘fulle CO, Lancn. Du er ikke glemt. Og notn jobbeT for ê finne noe mer om deg som kan ha
betydnLng for ditt videte engasjement.’

20. juli 20 I 6;
‘Janne Ohoslad og JuEe C.G. [nei,. Dere er ikke glemt. Vent se. Mkbkjeninget’

-2- 17.OaSV4UMED-k16A129
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24. september 2016:
Julie C. G. Larscn. Jobber du enda I Lister bsmevem? Det blir lsåfaD ikke lenge lii. Kjører

på her,jeg, Ansvaret Ekal du få ta etter hvert. Løgn og cnekap skal du M svare for.,.

30. september 2016:
‘Julie C. G. Lanqn.’...’PA tide du finner noe annet å drive med. Det & mange sam kontakter
meg tbr å fortelle om deg, Lille plssunge.

I. oktbcr 2016:
...‘Heldigvls haddejeg lydoppwk, akkumt som du. Eorlqc1lcn er at du forsettclig endrct I
nferetet Dt er strengt forbudt og kan føre dl lange sfraflbr I alvorlige tilfeller’

‘Julle Lanen. Du bøztr hjemme i fengsel, sammen med Janne Chnstad’.

7. oktober 2016:
‘Julie C G Lenen. Vet venter ei Last dzr på deg agså et sted inne i fremtiden. Pissunge.’

23 desember 2016:
‘Stille CO Lmsen ved Lister bftnwvem. Om Jeg har forstått det riktig så ble din bror damt I
wrnerbcarding-saken i Fanwid nettopp. En ting Skal du vite Jeg sitter på itort mengder
bevis på at du ved flere anledninger forseu&Ig har bnidt stmfâloyen foræketpA å ta vår
sgoii ha oss, Del skal værn en sann fornyelse å sørge for at din bror blir far småkiimjnell i
regne sammenUgnet med det du vU crf.n. God Iul.

‘Julie og Janne. Forstår den at jeg kmmez til & sene dere I Cengsel? Og det skal væ’e meg
en sann Ibnwyclse.’

9. februar 2017;
• Å foitlske og vn på sannheten er Juhe ekspert p&. Mezi hun sllpper Ikke unna meg.:-)’

b)
Ved gjentatte anledninger i tiden juni2014 Li! og med april 2017,1 Flekkefjord og/eller
andm steder, publisede bon Innlegg pê sin êpne Facebookside, der han kom med benkende
uttakiser om Mette Sargensea Madserie personlige forhold, la ut bilder av henne, samt
ftemsailepstander om flcnesteforienimelse i hennes arbeid som leder av Lister bamevem.
For eksempel:

14juni 2Ot5
Mette Madsen er en av pcrsonene jeg på dcl sterkeste merw har brulL bamcnn!ovn, så hun
er på lista over dem som ikke skI ronsene å aibcid i stillincr hvor kontakt mcd barn
inng&r....’

21Juni 2015:
‘Jeg kan også fortelle litt om Mette Madsais måte å 5 frem sannheten på, så hun er garantert
snart ferdig i benwvcruct..’

27.junt 2015;
‘MeU Madseu hadde vert sykemcldt en stund fr 7. mai og er enda sykemeldt Vi satser på
atdd er psyken hun sliter med, krvi Mpcr hun blir her påjorden en stund til, hurjo sitt

-3- I7-oA54sMED-Krnmg
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10. febarar2Ol6:
‘Mette Mfidsen. På tide å vurdere sin plass. Det har begyaL 4 bil en «nd at leda. i etatar
som ikke fungertr, sk av. Sikkert mye annet du kan finne på nA på lampen.’

2&aptil 2016:
..Mclte Madsen hat direkte fonkt å dekke over saimsynlige overgiep (vold og seksuelle).

Dene kan jeg dokumenLere.’

1. oktober2016:
‘Hvordan gir det cllen, Mette Madnnl 1W du begynt å drikke Igjen? Herte det nr ccc ilikt
samle duauzaiM&ltomangoksiden.MendeterJobanetryktc,ogsikkat
ikke noe å hty seg om. Det er ofte bare cykter som km til at dere tar barn fra folk Iblant
s* dea faktisk bak ryktaie selv. Tenk 11ff på det • du Mette.’

fl
Ved gjnùte anledninget i tidenjuni 2014- april2017 i flekkeod ogIeller indre steder,
pubLiserte han innlegg på sin êpnc Facebaok side der han kom med knnkende uttalelser om
Janne Ohnslad som privaLpenon. publiserto bilder av henne, samt belcyIdte henne for
tJencsteforsmnmclsc i sitt asbeide som ansatt Lister bamevemeç som fcr eksempel:

20. januar 2016:
‘Janne Olinsiad. Det skal bil en sann fornoyelse å fjerne deg fru den jobben du utfbgr, dstw
kr all etmia’

9. febnrnr 2016:
‘imine Ohnstad. Har du ikke slutta enda? JDj. Egentlig greit nok at du pmvaå holde fortet,
så fr jeg mer vann på min moflt..:-D’

13, februar2Ol6:
‘Jeg er jon kjent med lnronzrnsjon om at Sanne Ohmlad ved Lister bamevcm ikke forholder
!C opp til lover og regler i andre saker ogsi, d den dama MÄ uL av bamevema. og det
forlert enn faen.’

IS. februar 2016;
‘danne Ohnsiad? Er du fortsatt i Lister bamavem? Hamr du fremdeles fot-valter din jobb
tteu å fulgt bamevemkven. På tide du stiller din plass dl di5posisjon. Du og Stille C G
Lanen. Oppvasken kommer, det kan jeg garantere.’

11. mmi 2016:
‘Janne Ohnstad, nå må du lkkc sjcmmc dcg, det kommer arwfl noen som vil snakke mcd
deg.’

15. man 2016:
...‘Refemtet er på 4 sider, samtalen var på 1,5 time. O saksbehaodler Janne Ohimtod deltok.
Ddttkjerrlng.’

16. mars 2016:
‘Janne Ohnstad. en dag vil du ganntefl oppleve Samme smerte sam du har på&n andre
mennesker. Det skal jeg sørge for. Det beste er atjeg ikke skal måtte bryte loven fDr å f det
(il • silk du har måttet gjøre gjentatte ganger. Og det skal være en fbniayclse å gjennomføre
dette mot deg. Drtnkjening.’

-4- 17-086949MEfl4(ISA/29
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21. mars 2016:
‘Sanne. Fint du tatt péskeferic eller sitter du i varetekt?’

29. mars 2016:
‘En ting er gnnten. Janne Ohnilad ved Lister bamevem skal sdfles dl ansvar for sine
rbrylelser. Fengsel kan ikke ss å kunne wingls.’

LO. prli 2016:
‘Jeg vei lullefell om ei gal lerdng Lister hsmcvcm som har egne barn, Hirn heter Janne
Ohnstad. Om det fimies retiferdighet sA havner hun snart bak tykke murer. ba 1k hun selv
bruk for bamevemcl til passe egne unger’.

26. april 2016:
‘Jamel JANNE! Snart din tur.:—)’

26juni2016:
‘Janne? ilvorfor har du vært I Lister bamevem i a. 15 år? Ingen widre som vil ansette deg?
Det blir ikke bedre fremover, det kanje garuntere deg,

20. juli 2016:
‘Isnie Ohnstad og Julie Lanen, Dere er Ikke glemt. Veni å se. M&ckiikjerdnger.’

I. oktober 2016:
‘Å forklatt seg uriktig for politiet er stmflbaft Slutt I Lister barncvcm umiddelbart om du vil
jr skal holde kjeft Drftlkjening.’

Il. desember2016;
‘Janne Ohnstad, Du må være det nænneste mun kommer om man vil st CL levende eksempel
på en mislykket abort Dessuten ligner du pA e ekke! mann.

3. januar 201?:
‘Janne Ohnscad. Via flere menneiker som har kommet fitm til at du må vært psykNc syk,
Elik som du holder pA. Du må begynne å se deg over skul4ertn. Nei, vi kommer ikkc etter
deg. Men det kommer trolig noen menn i hvite frakkcr.;-)’

d)
I perioden febniar 2016 til og med april2017, i Flekke5ord ag)cller andre steder, skrev han
gjentatte lnnIeg på den åpne ficebaoksiden sin med påstander om dIskn i LynRdaI. Jan
KAn Hanangr, ic1 ha begàtt seksuelle ovörgmp mot en 4-5 år gammel jente. I innleggene
hcvdcr han & ha omfatende bevis fbr détie. Han identifncrcr dcn omtalte diakonen (li å vært
3an Klire Hnangn vrd A gi nppIysnIner om hani arbeisted og virke, samt vod ê logge ut
bilde av Hanenger. Innleggene fane til et ston aniell kommemverpå facahnokav krcnkcnde
art, både fiz Iok&befoLksingen og metmker bosatt andre steder I lada S frigt av
innleggenc på facebaok, har Hananger opplevd å bli slijek ut på gaten av ukjente1 smt kalt
‘jcvI pedol’.

e)
Ved gjenwtte snlcdiiingtr I tiden juni 2014 iii og med febniar 2017 I Flekkerjard og/eller
andit steder, skrev han flere knnkende innlegg til/om helscsastcr Liv Berit Einseth på sin

-5- 17085949ME0.KIS?J29
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Apne Pacerbooksidc, mmi oppsakte han den 29. eptonb:r 2016 Einscths arbeidsplass,
Sunde skole, og ovedeverte en kWctu5 på lektor8 kontor sammen med et kort hvor det stod
aknvct: ‘Liv Berit Einseth. På tide du seriøst vurderer i slutte i din jobb Du har laget nok
helvete,’ Han oppsak2 dctcltcr helsesestar Liv Bedt Ehnsetb p& kontoret hennes og
inknnede henne om kakrusen, samt uLlalte: Les det som slår på koftet du skal vekkl’.
Senere samme dag la han ut et bilde av Liv Bak Einscth på dcc åpne Facebaobiden sin og
skrev Ibsre innlegg, hcmndcr:

‘Snart på tide å wpe inn englene igjen, Liv Berit Einseth. Men denne gangen mi du nok
snakke med satan, I’S, Hans engler har sorte vnger, Det fk nok du også en vakker dag, P8
2. Jeg fteffa deg en dag de, nede i kålhaugen. Forskjellen pA 055 LO er at jeger fo+eredl på
den turen, det trorjeg ikke du er,’

Nok er nok, Liv Berit Elnsetk Asibcfaler deg å slutt i dil3jobb. Kan bevise grovt løyner fri
deg I vksalc Slutter du ikke umlddclbait, offcnfflggjorr alt Du bar skynde deg, jeg har dcl
travelt Tenker du ldamr å ti sugt vpp i løpet av etpar dager. 01cm oppigelsesIid, vi fikk
heller iklcr dcl da dere bk Steven. Mvii Kenneth Skailand,’

‘Jeg har bestemt meg for å få betsesøstar Liv Berit Einseib ut av slnJobb, og det skal jeg
klare. Enkelt og greit. De klane det på Mai ogsL’

‘DCL vil snart bli fixt bevis for si belsesesieren tåi bak hele oppliavet vår sak Hun og
Janne Ohnstad. Vent og se Ds har mye I knmmnga å svare For, som tidligere nevnt, for 100
år siden hadde de Ikke levd LII neste morgen.’ MMeL helllger mlddeleb. )‘

14. oktober2016:
‘Liv Bedt Einscth. Nur tenkt å anbefale for din soning. Men det ibniactter at du Mr mindre
enn lite måneder i fengsel. Det kunjeg Ikke tenke meg. Ser for meg? måneder plun 14
måneder, jeg. Samme aninil som du holdt çâ å hygge opp eventyret, og den tiden vår sann
var borte. Oame drilikjerringi’

19. november2016:
Liv Bedt Einsetli, Har du brukt opp knklusan? Husker du atjeg anbef&te deg å dn hjem?

Du har Ikke flif gL min oppfordring, så jeg gjcntan SE TIL HELVETE Å HA DEG HJEM. ;-)
fluff. Vart du skjemt nå. >1) Måtte du leve lengc. så du får Bad tid LII å tenke på kullhaugenc
som venter deg. ;-) Satans ddtlkjcning,’

26. november 2016:
‘Du Mr Ii4e på et liv etttr dDden, Liv Berit For er dcl det, så vet jeg hvor du havner.’

27. desember2016:
Liv Berit Einseth. Mhte du brenne I helvete til evig tid. god jul. -0<3 Si kdsten som du

ur, hvordan kan du forsvare all loncn I vår sak?’

10. ftbmar2fll6:
‘Nå må vi ikke glemme bort helsesester Liv Berit Elnseth. Det venter en celle på henne
også;-)’

-6- I7.UC5Ø4RMED-KISNZQ
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Il Straffeloven 42005) 6156 isutt lodd
for ved kjellsard eller aniien uUlbrnllg atferd å ha fomiempet er. oftëntlig tjerssternann
under eller pa flrunn av utfrrlngen av tjenesten

Grunnlag:

a)
Ved gjentatte anledninger, i tiden I. oktober 2015 til og med april 2017. i Flekkefjord
og/eDer aodm steder, etter at Lister barnevem 4juni 2014 &ttel og ennomf&te vedtak WE

apIasscringiomargsovertageIse av sønnen hans, puhliserte han Innlegg
facbcokpmfil, det haji korn med knnketdc uttalelser som beskrevet [post!, 2ninnlng c, om
ug til Larnie Olutitid, ansatt I Lister bamevem og saksbeliandkr I anledning
om 50rgsovens gdsess akt n.

b)
Ved entatle anledninger i tiden 1. oktober2015 til april 2017 FIckkcord og/eller midre
steder, Sier at Lister barncvem 4juni 2014 fattet vedtak om
akuttpIas!erinomsozg3overIage!se av sønnen hans, publiserte han Innlegg på sin åpne
faccbookside dc hsn kom med krenkendd utsagn som beskrevet I post I, grunnlag b, om og
dl dengang leder I Lister bamevem, Mette Jargeasen Mwisen.

c)
Ved flere anlednitger i tiden fredag . oktober 2015 dl febrtwr 2017 Flckkefjoni og/eller
andre te4er, icucrkantav at Lisler bamnem 4juni 2014 fattet vedtak om
akuuflssefing/omsorgso’,flgclse av sønnen hans, publiscrte han kmnker4c innl som
beskrevet post I, grunnlag a, om cc rettet mot baznevernsansatte hUle CemIlla GrytUng
Lanen, etter at hun hadde føg flere tilsyn iwdn semvnnc mcd sønnen i perioden &r
Skafland var fr,iaIt amsmgen for snnen.

Saken innknm til KrisüansaM Ungreti den I I.0H2017.
Hovedforhandling Ne holdt 01.112017 md fodscltelsc 04. og 05.12207. Tiltalte nioi

og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutnlngen.

Under hovedforfwtdflpnn endret aktor ØralIet I siste punkt I post 11112017,

Rctwn mottok forklaring fli 2! vitner, c det ble foretatt slik dokumentasjon som tramgr
av ttaboken,

Aktor la ned påstand om at tIltalte dammcs I samsvar med Liltalebeslutningen til bgtinge
fengsel i 90 dager mcd en prøvetid på ta år og ca bot på Iu I 2.000.-. subsidiæit fengsel i
24 diigcr. Videre la aktor ned påstand om at tllthe dømmes til å betale
oppreisnIng5erstatnia til Jan KAn Nananger mcd et belap begrnsct ff150.000,- kmner
Innen 2—ta — uker &a forkynnetsen av dommen, samt at han Edanunes sakskostnader ener
naLtens skjønn.
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Forsvarer la ned påstand om at illialte rilfinnes, subsidlært at han anses på mildeste måte.

Bestenimdsen i stri. (1902) 390 a er uten endringer viderefad i stri. (2005) 266. Som
det fremgår av stri. (2005) 3 annet ledd anvendes handlin8stidspunktets lov på de deler
av forholdet som faller pi hver sin idc av tidspunktet for lkrafttndclsen. I dcue iilfellet fAr
Imidlertid dette Ingen reell belydning.

Retten iegger falgende til grunn som bevbt:
Danne saken har sin bakgrunn len bamevemssak som gjaldt tlhMte og familien hans,
Retten legger etter tiltalles forklaring dl gmnn at saken startet høsten 2013 da tiltaltes sann
var k k, og tiltalte var gift med guttens mor Skolen var bekymret for guttens adfeid og
koblet inn familiesenter °8 helsesaster. Ijunt 2014 vedtok bamevemtjcirnsten
akuttplassering i betdskapshjem. Vedtaket ble stadfestet av fylkesncmnda og senere av
tingretlen. I november 2014 vedtok fylkesnemnda å overta omsorgen far gutten. I
forbindelse mcd at saken ble brakt inn for tingretten, ble det foretatt en
sakkyndiutitdnin. På bakgrunn av denne la kommunen og private parter ned felles
påstand cm opphevelse av omsargen, under forutsetning av at det ble Iverksatt hjelpctiltak
i familien. Gutten flta tilbuke til foreldrene etter vel ett år.

Til talte er !vært kiitisk til barnenmtjcnntens håndlcring av saken o mener at de har gjort
flere feil under saksbehandllngen. Uau anmeldte baaievemtjenesten lii politiet i okraber
2015. Saken ble benlagt og påklaget til statsadvokaten, som opprettholdt lienleagelsen.

Tiltalte har også reist erstatningssebmåL mat kommunen forbindelse med
barnevenissaken. Hun forfçlane i retten at hun efter hvert trakk tilbake aehm&t fordi det
Ikke var mulig å tA noen advokat til å la saken, og fordi det Ikke var godtnJoft tilstrekkelIg
kiakssarninenhcng som vilkår for erstatning, I lillegg var det risiko for å bli pålagt
saksomkostninger.

Retten Ieger eller ti lialtes forklaring Ut grunn at han også har tatt opp saken med
kommunens øverste ledelse, at han har delt ut flygeblad i lokalmiljaet, engasjert
prlveietterforsker og vært på Stortinget for å påvirke politikerne på dette områdtt.

TIltalte har erkjent alle do faktiske forhold slik disse er beslatvet L tiltalebeslutningen. Når
det gjcldcr posi I d crkjcnlc han i rcttcn at idcntiflscringcn av I Ianangcr utvlkkt sog ova
tid og at dette i hovedsak skjedde på tiltaltes egen 6pnc faeebookstde. Tiltalte presi5ertc
imidlertid at det var flere som 1,1dm til idenilfisering og kommentarer vedrørende dette.

Tiltalte har på tross av denne erkjennelsen nektet straffesk7ld. Det er anført at han var
bereffiget til å skrive som han gjorde fordi han ikke felLe han kom noen vel med vanlig
saksang o ville frempmvaera en reaksjon. Tiltalte vil fortsette sin kamp mot
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bamevemetog krever å bli heit og trodd på at barncvcmet har krenket ham, Han kftver at

politiet skal etterfarske saken og iI Lkkc akseptcrc at denne er henla6t

Tre av de famænnedc er ansatte i Uster bamevem, som har hatt befatnlng med
bamevermuken til UItalt. ianne Ohnstad nr med i saksi fra tiltak ble iverksatt, Jidir
CamilIi Gtytting Laraen var mcd wtder nmverene etter akuuplusseringen, og Metw
Jorgcnscn Mwlscn var avdelingsleder og traff akuttvedmket. Hetsasester på skolen, Uv
Bedt Grumievlk Einseth hadde flest samtaler med gutten vkkommer 2014, da bb1eumet
bl koblet Inn på gnmn av skoltns bekynufng far guttena adfesd.

Den feilen som har vært sp&clt firmhtvet og Ejentatt mange ganger undc
hovedforbandlingen, skjedde under samvæ,tt mellom tfltailc, hBns kone og sønnen den
26.06.14,1 fergeutkaslzL dl mfemt fru dette møtet stAt det at far spurte sønnen om noen
hadde sagt dl ham at ban £kulle bo i fosterbjem dl han tar IS år. Bet dktige var midI6rt1d
at dci var sønnen ‘om først sputle om dette, og at far deittier fiulgte opp med sparsmål.

Både Larsen og den indre saksbehandlenn som var til stede har forkiart at samværet
foregikk i en bowllngball med mye lyd. Lrnscn hørte ikke barnets frrsta spørsmM og
oppfttet det denned slik at det var far som intndusen temaet, i strid med lbnitsctningene
for iamværet Feilen bl oppdaget og rettet opp d de to seksbehandleme &kk gjennom
refemtet etterpå. Ved en misfott*else ble Imidlertid det uferdige refcmtet sendt ut, uvisst
av hvem. Lancn og Madsen har forklart at dci ble vedtatt samværsnekt på gnmn av en
samlel vurd&nB av erfaringene fra dc la friste samværene. Dette akutvcdiaket ble etc
det cppysIe l,ukkct tilbake I midten av juli fer bvhandling i fylkesnemnda, og samværone
EftrtCt opp Igjen etter kort tid. Lanen forklarte i retten at hun gjentaue ganger hr fo&lrt
o boklsgct det wm skje4de uMei flere samtaler med Liliuit flUaite hr hnidlertid Ikke
klnt å legge detle bak ses.

Tiltalte har vi dere pâpekt at det var Ohnstad som se til sønnen at han skulle bo I fosterhjcm
til han var IS Ar. Til dette har Ohnstad bemerket at hun fonktc å forklare gutten hva som
skulle akje videre og at barnavemct vuMcrft saken slik, men at andr6 skulle ta stilling til
detle. NAr det gjddcr hcbcmstcrs samtaler med gutten, har fr anflitt at hebeznter har
påvirket gutten tiL å komme med dc uttaleLsene om omsorgssituasJoncn som han gjorde.
Hetscsoswr har benektet at hun har påvirket gutten på noen måte.

Når det gjcldtr Hanaisgcr, har dette tilknytning til en familie som kam til Norge og som
IJananger tok knnwkt med for I tilbud om støtte agelp. Det ble etterhvert brudd 08
sak om barnefordelhie mellom foreldrene, Far I familien var fwstrgft over det lmn ment:
var Hanangers innblanding, Han tikk etter hvert kontakt med tiltalte, som startet
innleggene på ifitaltes åpne facebookside. Tiltalte sa i retten at dette Ikke egentlig handler
om Hananger personii, men at han har engasjert seg fordi han mener at bamevemet i den
saken som Hananger engasjerte cg i, gjorde felt ved ikke I gripe Inn. Tiltalte erkjenner ut
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han har hidmtt tD idtntifisering, ligt ut bilde dg beskyldl ham for strafibart handlinger pé

sin åpne faccbookprofll.

Nanangerer anmeldt til politiet to gangar. Begge ganger er saka,e benlast fonfl del ikke

har vært rimel(g gnmn III euerforslming Henleggelsene er etter klage opprittholdt av

slatsnlvokaten.

1Juni 20W ble det inngått et rettaforlik mellom Hananger på den ene sidan, og Pål

M4læodn, Tom Nemik Johunason og tiltalte på den andre. All kr,nkende omtale knyttet

til Hananer skulle Oemes fta sosiale medier og det sbfle viscs vanomlwt mcd hensyn Lii

slike offentlige utsagn fremtiden. Jnnleggene har imidlertid fortsatt etter dette. M:jlænder
og Johansscn er ogsi siktct I saLer som gjelder Hananger. Deres saker er ennå Ikke avgjort

påtalemessig,

Rcurn har forstielso for at LIltaIte har hatt behov for å forklam seg om bakgrunnen for de

forhold som Iiltnlen gjelder. Det hemerkes imidlertid at en utfordring både under

sakaforberedelsen og gjennomføringen av hovedforhandiingen har vært at tiltalte

uttrykkelig har ønsket å fortsette 8in kamp mot bamevemet også gjennom denne

straffesaken. Tema svm naturlig kunne høre hjemme I barnevernssakcn eller i en

erstatninsssnk. har hall stort fokus. Retten vil imidlertid ptsisert at sûtn i afl hovedsak er
ensidig belysL fra tifl&tci ilde, i motsetning til det 5Qfl ville vært tilfelle i en sivil sak, hvor

kommimcn hadde vært part.

I denne saken verken skal eller kan retten ta stlling lii barnevemtjenetens saksbehandling.

Som det fremgår av premissene ovenfor, har bamenmljeuesten erkjenL og ajentalte g.ncr
bekJaget den feilen som ble begått i forbindelse med referatel fru et av samværene. Rcttcn
ger ikke bort fra at det også kan ha vært andre tiu om - vwdefti etterild - kunne ha væn

gjort anrwrtcdes. Det bcmzkcs imidlertid at bameemtjencsten Dftc jobber under atort

pitss. De m reagete raskt nåi det kommer bckymringsmcldiuger om aivodlge forhold.
Det ligger i sakens natur at dette kan bli vurdert annerledes når saken blir nænnerc utredet.
Bamevemcts vedtak blir videre ovcrprmvd av fylkesnemnda o eventuelt domstolene, slik
UlfelleL har vitrt ogsa her.

Når det &&der lovbestemmelsene I post I, vises det til følgende fra Borgafting
iaginannsrctt dom — L8-2016-0B6576:

Sfrafthloven § 390a ble latt /n’, I siraffelo van 1902 vedn forandring 3. juni 1955 nr. 2.
FomrMe: med bestemmelsen var blant annet å gi hjemnielfor d Lunne straffe :elefonrfikmie if
Rt-1952-989 ffeteftnhjenne&enj Idenne averclseq korn Hc.rtentj tilal telefirn4lkane mm
Ikke fle&e sWe&om natten, Ikke ble rammes av swaffeloven 1902 § 350 tja rarbelåne,
Otprp.nr.41 (1954) side 22,fremgdr del blant anna at bestemmelsen bk tatt 1iiz Istraffeloven
fordi «beskytte Isen mot psykiske frenkelser er helt IIflhstrekksltgL Samme sted er det fremhevet
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at den enkelte 1W bare kenger vnn mot sjikanase tekfonoppingninger, men også mot

«sjikanose henvendelser på gaten eller I hJenuneta

I Ot.prp.nr.22 9003-2009) stde 148 (siste ddprnposisjon om endringer! straffeloven 2005), gikk

departementet inn ford viderefera 5 iPOaførste ledd i strqflWoven 2005,ffj 2661 den nye

strafièiana Departemenid kmne ikke se ordet var behovfor gjøre noe,i realitetsendringer il
iDOa Depanenwnset under at straffebudei rammer den som &enker en annensfred Dette

omfatter også «frenkdser nei 6,14* av mobtllelefan og winen eleksroniså kommunikrzsJon, se/ar

eksempel Rl-2002-78 (teksrnwldinger). Dette nut i v& tid antas å vare så selvsagt at ekt Ikke er

behov for ti presisere det dhykkeitg I loven. »

Straffelaven § 399a rammer den som ved «skremmende eller plagsom oppireden eller annen

bensynätos atferd, &enker en annensfred. Deg er et gjennomgående frav at ctferden md være

hensymiesfar 4 rammes av beuen,melsen. Iforarbeidene til paragrafen er detfremheve; ar det

bare er ha,WIiner som er g,nora&k lastnrdlge» som faller innenfor område: fôr det siraffi,are.

I Rs-2014-669 avsnitt I? legger Høyesterett til grzmn ci enfredsfrenbùefu,st bik strqffbar

eller § 3903 dersom «den går n,arkert ut over slike ubehageiigheter som dm1nnellg nwnncsfrtlg

samkvem regctnzesslg kanføre medega Videre er det? avsnitt 18 (dommen uftalt w det må

foretas en helhetnurdeflng av omforhaldet faller Inn under bestemmelsen, if Rt-2010-845

aisnlif 14. Omstendtghetr som når og hvor handlingen ble begåI,, om den hadde et aktverdtg

formål ogfornærniedes oppireden vil ofte være scnfruk elementer i vurderingen.

Det som særmerker blogginnlegg er ar de aktuelle innleggene er dpne og tilgjengeligefor alle og

enhver på nettet. Bloggen kan leses og kammenteres av andre ved at disse saker å inienwti og

logger seg Inn pâ bl,ggen. Vedå søke pôSs siavnfor cåsempel på Googte, vil de cilduelle

Innieggenefra A komme opp å bfI tilgftngellge.»

Det viscs for øvrig til dommen i sin helhet. Denne saken har fleæ pemflellcr til foitliggvnde sak,

hvor tiltalte bar publiseft nuleggene på sin hpnc facehaokside, om er offenUiR :LIgjengelig for

aUc. Tiltalte opplyste i retten at han hadde litt under tus:n faste klgerv. Innleggene har en svært

iksns og ftakassetendc form. Navn av Whiielsene haret truende preg, og det er brukt

unMvendlg krenkende ord og uttrykk.

Etter cxi Gamlet vurdering av hevI3,selen — herunder tiltaltes forklaring, vitnctbrklaringer

og ftmlegt dokunintasjon — flimer rttten bevist utover rimelig tvil at GiffilLe fonetdig har

farhaldt seg som ntmere heskmvtt i samtligt poster i tUtaka Dcl legc lii ww at han

ar klar over at uttalelsene korn Ut de tbmætmedes kur.nskap, hvilket han ogsA ønsket En

rekke av uttalelsene er da o&sA fonnulert som dhtktc henvendelser med «du» og «dere,,,

Det legges videre til grunn at tiltalte var klar over at han fomlempel offentflge

tjenestemenn på gmnn av deres utfr&se av tjenesten, slik dette er besknvet i post fl.

Retten har stor fozitklse for at det er bclatende i være part I en banievcmssalc, og at detle

kan medfrrc både sinne, sorg og frustrssjon, Flere av de ansatte i bamcvemtjenesten

pmzsene da 083å ætteji at de har fosst&se for dette, og at da må tåle noen

følclsesutbnsdd i affekt. I dette tilfrilet bar imidlertid de knnkcndc imileggene ftwtsatf i 3,5

år og hatt en kmukter og et omfang som reCCen finner klsd klanden’erdig og hensynslas

overfor de Fornæniede. Selv om bakgrunnen fbr saken tas med I vurderingen, og det tas
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høyde Ibrat bamcvemtjcnestcn har begått noen feil. går tiltal tes adferd klart utover
giensen for det som kan aksepteres.

De fomænnede 1brklrte i rvttea at tiltaltes handlemåte har hatt Gtow konsekvenser fbr
deres livskvalltet Hananger har opplevd det hele som an vendetta fra III talte, MeJlænder og
Johansson. Som ilge av alle innleggene med heskyldniner om seksucllc overgrep, hir
han titt mange negative henvendelser fra Mdre pmonei Ute har han opplevd bli
spytlet og sparket etter. Han bar ta ganger opplevd fin dekk pa bilen etter at noen har
skåret av ventilen. Puhliserfngen av innlegg og foto på tiltaltes fäcebookside har hatt store
h:lsemcssigc konsekvenser far Hanpngcr. Tnnleggene hadde et stod omfang og skjedde i
perioder 5-5 ganger pr. uke. 1mars 20i6 eskalerte det veldIg. Hananger har opplevd at
saken blir snakket om overalt i lokalmhjwet og &ler han er bcmvet friheten i bygda. 1Jan
har hntt &slske reaksjoner og bI.a. kastet opp flere ganger. Han hnr følt seg syk og dypt
ulykkelig, og også vært redd fordi han bor litt av&des. Hananger følte seg tvimget til å
reise utenlands en periode, og både hun og kona lmns har vært syknicidt i ca. ett år. Barna
hang har bemerket at pappa har forandret seg oe på kait tid virker mye eldre.

Saken har ogsê hatt stor betydning fot Kanengera arbeid som diakan, hvor han tidligere har
hatt ca. 700 besøk hvert år. Til dette arbeidet er han avhengig av tilhit, noe som har vært
wnskelig å opprtttholde ovenfor alle de menneskene som trenger statte og hjelp
Hanangers leder, kirkeverge Led MaRnus Saivescn, bcbtftct i retten at saken har vært
«som en taunami» og påvirket menigheten genertit og Hananger og hans familie spesielt.
flananger har felt redsel, sinne o flykt, blitt deprimert og Mt seg sosialt Isolert.

Også Larsen, Madsen, Ohnstad og Einseth forklarte I retten om den store personlige
belastningen tiltaltes handlemåte hr pbfrrt dem. Han har lagt ut bilder og kommet mcd
uiiktige påslander, beskyldninger om )ovbrudd og tjenestaforsommelser, brukt skjellsoitl
og svært nedscttende kankterisfikker, og ogsA kommentert familiemedlemmer til dc
fbmænnede. Det har vært et stort omfang p4 Innleggene, I perioder flere ganger daglig, og
det hele har vart I over 3 år. Innleggene bar også medført en rekke kommentarer fra andre
personer, De fDmærrnede har Falt seg ukygge og Forfl*Tte. Fordi det stadig har kommet
henvendelser fra andre vcdmzvndc det om er publisart, harde fått jevalige påminnclscr
om saktn, Det har derfor ikke vært mulig fin de fomænnede å beskytte seg og styre nÅr og
pâ hvilken måte de skal forholde seg lii alt dette.

AMa bamevomansatto og holacwster er avlwngig av Luft I Jobbene sine. Denne saken har
medfi,rt stor md av mistillit, både mot enkeltpersoner og systemet som de er en del av.
Dette har gJort det vanskelig For ds fornænnede å utfam jobben, og ogsi medfart
probLemer for andre fwnilier som tmnger hjelp. Bamevemleder Bodil Waage Glomsaker
fbzlnlte I retten at de hadde tre ubesatte stillinger, og at denne saken har vanskeliggjort
rtkruttcriogcn, bl.a. fordi aktuelle saken har vært redde for å bil hengt ut på intemett.
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Til tarsvnxtn anfzrscl om at riktig IovbesemmnIs skulle vzrt stri (2005) # 267 i stedet
for 4266, bcmerke at del i en del UIfc1lerkn tre flere suuffebn’æmmelsu som er
aktuelle. Selv om § 267 også kunne vgrt bmkt her, medfartr ikke dette at § 266 er urikiig
lovanvcndelse, § 266 anses som en vidae bestemmelse, o da fitugår v itttsprul&s —

herunder ovennevnte sak — at denne bcstcmmelsen er anvendi i sammenlignbare saker.

Som det frrmg& av premissene over, er fomErmedes opptstden uansett et moment i den
konkrete vurderingen.

Ve&gxnde fanvains anrse7 Om Et 5(11. (2005)4156 annet ledd ikke er anvendei fordi
den omhandle «atfr,å, cg Ikke uttalelser, bcmerkcs at også § 266 bruker begrepet atferd
Som nevnt er benkelser ved bnik av elektronisk kommunflcasjon nevnt i fomrbeldene som
et eksempel på deLte. I forarbeldene Ut (56 c speieIt nevnt at bestemmelsen vii kunne
beskytte ansatte I bamevemet som på grwin uv sin yrkesutøvelse blir grovt krenktt1 for
eksempel på irnemett

Forsvarer har viden vist dl at dhalts daværende prosessMhnekUg I februar 2016 har
skmvat «name the sfwme» på tIltalles facebovkside, og anIrt at dette mA fl betydning for
skyldsporsmålet eller stmffiinntingcn. KeIWn er ikke enig i delte Tiltalto mê selv ta
ansvaret for det som publiscns på hans egen facebookside. Delte ir han også selv klart
uttrykk for at hit, er kjent med, jf. fremlagie skjexmdump.

Dom&llebe etter tiltalen ksn Ikke skje denom dette er et otillaleli inngrep i
ytringsfilheten,jf. Omimloven § 100 og EMK artikkel 10. Etter en helhersvurdering finner
retten at vernet av yfttngsMheten Ikke er til hinder for d[nnMblse i detw tilfellet
l4ensynet iii ytringsfflheten må balanxns mot vernet av prvatlivet I EMK artikkel 8.
Kjerneveidko i ylflngsMheten er besk1te1sc av dcc frie orilskifiet når det 8jckkr debatt gy

&lmenn Inlezes3a I dne iUMJa har tiltalte hall full mulighet fl å ytre scg om bLmevemet
i mergcneæl]e fonner g på en Ulberilg måte, Han har i stedet valgt er, form som bitr
preg av pcrsonforfilgelse, !jikafle O Imkassering liv cnkcltperwncr mcd skjeflsord
pub1idng av fatt, og stede beskyldninges. Tiltalte har også bid,tI til i publisere
bushetsbelagte opplysnlng& fra bamcvenict Dc fomærwede hit som frlgc av
wushtbplikL ikkc hatt mulichet til å forware seg. RÆttoll finner det klart at de
bcgrensninger de aktuelle lovbastemmelseie i tiltalen setter, er nedvendig i et demokratisk
sam1nn, både for å verne andres omdømme og rettigheter og fordi ansatte i bamevem og
bdtstujon har et behin rur tns tur å kwine gjåit dcnJubbtu de rikiål gjurt.

Rttrn finner efter dette at tiltalte dmmes i henhold til tiltalen.

Sftaffutm1iIng
Tiltalte er tidilgem batelagt flere ganger. Dette ligger flere Ar tilbake i tid og har Ikke
betydning for stmffiitmålingen I denne saken.
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I skjcrptnde retning vJes det til kamMeren og omngeL på tUWles handlinger. Mans
handiem&te har som nevnt påfrn at rekke personer store belashiinger, - Md: de
fomnnede, deies flimlllcrog arbeidskolLeger. De knnkcndc uttalelsene fiarbllti redd I
del otf&fllge mmiii et stofl antall penoncr slik at dcl ikke Iger er mulig for noen å ha
kontioji over denze informa4onen.

Personsjlbne på sosiele medier bar blitt el stort samfimnsproblcm1 og &lmennprcvcntive
hensyn gjør eg gjeldende med betydelig styrke. DctW gjelder iklçe minst for utsatta yrker
som oflritllg ansatte i bamevem og på hcLsetasjon, I tillegg dl behovet for vern av den
enkelte wisaflc, cr dct ct stott sam[unnsproblexn at slik nettbts medfaztr risiko for ndusert
rets!kkrrbet for barn i sêrbare sltuasjbncr. Dette kan både skje ved st det blir far
beisstende og vanskelig å nkmttere ansatte til disse yTkene, og ved at frykten for netthets
p&virkcr dc ansattcs vurderinger av når det er nødvendig å gripe inn.

Også indivldualprevcntivc hensyn gjør seg gjeldende med betydelig styrke. Tiltalte har
fortsatt sin virksomhet over lang tid og helt frem mot hovdforhnndflngen. på tross av
etterfonknlng og tiltale. Han viste i retten liten fori1elsc r de belastnlnger de
fomæimede er påført. Tiltalte bar gode ressunBr for å fremme saken Ein på riktig mMc.
Som det ftomAr ovenfor, har han også jod dette. Noen ganger ha han (att medhold,
andre ganger Ikke. Det er selvfølgelig ikke aksoptabeit at han fortsetter med sin parallelle
opptreden med kwnkelser på sosiale medier. nr hao ikke Ar medhold I sine rynspunkler
gjennom ordinær saksgang. Retten er enig med påtalemyndigheten i at saken I
ulgangspimkftt ligger på grensen opp mot ubetinget fengsel.

I fonnildcnd: ntniog vises det til at tbrznlednhrlgen for saken er en fr)elnsmesig
belastcnde barnevenssak. Ccx bcmcdces dog at swunenhengen mellom bameven,ssalcen
og de forhold:ne mm gold& Hananger, er svaft begrtiset Retten finner ikke at det
fbrcliggcrberettgei hanne etter stri. (2005) § 80 bokalav e, slik forsnrct har anfert Det
vises til omftngct, vtrighetcn ag uforholdsmtlgheIen i ifilaltes handlinger.

I frrmiidande retning vises det fbr syne til at tiltalte har erkjent dc faktiske hoId °M at
hehnndllngen av saken av ulike gwnncr bar tatt rclntivt lang tid.

Stri. (2005) 79 bokstav a Mr anvendelse på post I. Forimidene i put Il t isolert sett
batôfbrbold og tillegges vekt i skjerpcnde retning.

Etter en samlet vurdering av foreliggende opplysninger og reicymit reflspraksls finner
rcnentstmffcnp9ssendekans(IeslcrAdmodaklmsfiniEg,IilbeUDgclfeng3eli9a
dager med en pravetid på to år og en boL på kr. 12.000,, subsfdlæ,t fengsel i 24 dager.

Av mlevaiit rettspraksis vises deL Lii Ri-2010-845 og BR-2016-W15-A, I tillegg til saken
fra Rorgsfllng IaBmcnnsreft nevnt over.
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fltn1emyndigheii harpå eene av Jan Kåre Hwmner lagt ned påstand om
oppreisningserIstnbg beKrcnnct oppiJ ti) kr. 5U000,-,jf. skadesers[aLningslovon § 3-3 og

3-5. Eller en konkret dmclighctsvwdeiing finner ratLn at påstanden tas til Ibige. DeL
vises til kzm*elsa,cs omfang, vsfighet og alvorlige kemkier, mt dc betydelige
skadevlrknlngene delte hr Mii ffir fomæmieåe, både privat og ijobbscnmcnheng.
Knnkelsenc er begått fcrsettllg. TUtalte forklarte i xctten at hovcdfonnåict barn var å vise

ccyuerpwiktet den andre veien» når del gjelder barzwvemets vngyipen. DCL tremstår både

uforståelig og kyniak at detle kan bogninne en så hensyn!lzs adferd ovenfor en

enkeilperaon. Det vises fbr øvrig til premissene ovcr med nærmere bbivcIscae v
om5tcndigheteno rundt hendelsen og hvilke koosekvenscr deut har fått for Hananger.
OppttIldsesffistencr ta uker.

Saksomkotalngen
Retten finner etter sakens utfall og omswndlghctenc for øvrig å ville ilegge tiltalto
saksomkostninger med kr. 6M00-,jf. sipri. § 436.

Dommen er enstemmig.

15- t7.O85G49MEQ-KI6.4Q
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DQMSSLUTMNC

ljCgnnelh Skajiand, &dt27.05.1960. danmcs fDfl

$ —fcm—ovedrcdelseravsfraffciovcn (3902) § 390 a(forperiod;o fri 0IJD,J5) og
stmftctoven (2005) 266 (for pezioden fra 01.10.15 til og msd april 2017J
3— Ut —ovcrtndolscr av straffeloven (2005) 156 annct lcdd

GjemlnUd: Juni2014— april 2017

Straffen settes tLI: Fengsel 90— nitti — dager.

Fullbyrding av straffen ,,tsette mM en prøvetid pita år,jf. atmifeinven (2005) 34

I tillegg jdammes en bot pAkt. 12.QD0- tolytusen -. subsidicrl fcngscl i 24— tjuefire —

dager.

SbnffiibnåIingsbestcmmeIacr: Slmfftbvcn (2005) § 79 bnkstav u.

2.Ktnneffi Skaflund dømmes til Innen La uker fra dommens forkynnelse å bcwic
opprelscilngserstalnfng til Jan KÅre Hananger med kr, SOOOO femfituson -.

3.Kcnneth SkMland dmmes ti I å betale kr. 6000,- sekstusen— saksomkeitninger Il
staEca

Ellse Lcsnegård Hovden

Dommen forkynne for domfelte i samnur med det som fremkommet av retisboken. Han

ba orienlnl om hva dommen går ut på og konsekvcnst,e av at viIklr for betinget fcngscl
byies.

Kapi v dommen sendes (II aktor og forsvarer.

Dommen meddeles fonænnede som har fatt avgjort krav ctter strpl. § 3.

hevet

Lillian Sknncell

Tore Johanncsem

-16- 17-OU5O4GMED.KISAJ29



ADVOKATFI RMAET C Aft&mmna’oe NonLe %droia’Jorenb.g

5 ‘Y’ J_ i’ E Advolatnr.cnl SyIi.. og,
caLa4r IIbÆWCIÔ I Å
0275 D.u

Kristiansand tinqrett
1’ stb ks 6

Advo&.(flnunt SiIe, KrIstInn.d
0 3 fltnb.drTa1MoTdspw77

çGGi Kristiansand 4614 K,stin.aoJ

Koozrne hn t.Jln ptWrnn:
Pcbok. Ol), Lstdsid
4617, Xsüd.mand

Osi; den 9.Januar 2018

Vår ref.: Deres ref: Ansvarlig advokat:

201730935 OJavsyfte

STØTFESKRIV TIL ANKE OVER DOM — KENNETH SKAILAND - F. 27.05Æ0—

SAKSNR: 17-085949MED-K1SA129

Ovennevnte ble ved Kristiansands tingrelt dom av naza7domt for overfredeLse av stri. (1902)

5 390 u, stri. (2c05) 5 266 og iG annet ledd til betingetfengsel 190 dager med ei pravetid p to

k og n bot på kr. n.o,-, subsidlæft fengsel 124 dager. Videre ble han dmtt å betale

apprelsnlngserstatnlng p kr.5u ooo, og kr. 6.ooo,- I saksomkostnInger til staten.

Kenneth Skailand (herettersk&land) anker over lovanvendeisen underskyldspørsmålet. Videre

ankerskalland over dommens punkt i vedrorende appreisnlngserstatning til Jan Kåre

Han anger.

Ankeerldæringen skal være (rem5att overfortingretten.

5kalland haranmodet undertegnede om å Innl sttteskrIvtll anken.

FeIl ved retbanndelsyn

Det anføres at rEtten har lagt til grunn feil lovbestemmelse nårretten har an’endt stri. (2005)5

266 p5 ytdnger fra Skalland på hans Facebaok-pmfil. Riktig lovbestmmelse skulle vært 267

stedet krç ,66. lingreften har oys5 uriktig anvendtstrf. (2005) 5i5 annet ledd.

Et vilkår fcrå envende 5265 erat det må være tale om skremmende, piagsom eller annen

hensynslas atfrn? At bestemmelsen rammer ‘atfr,dmå tolkes slik atytrner fàller utenfor,

I motsetning til S i66 er ordlyden IS atdon som ennom ‘.. offentlig meddeleise krenker

pdvatlwetsfred°straffes med boteNerlengsel inntil i àr. Deter her klar frskjell i ordlyden i

Tdd,i,: 38 12 504W fl 205040 FornaUrn,mmtr: 959 151 69 MVA

Advnkrnfinae! 5yIi AS Tder.k.: lE 125049 Ddfl’ksIo: 633501314

‘o.bob 1013, bnd,id E-pist: iBI@ilykn KIItknIo, 6335.r,514513

4687 KxInnsarid Wcb: n .daIsyItrp



bestenimalsene, og denne saken skulle vÆrt subsumert under 267, Ikke 5a66. Straffehudet lÇ

267 har ogsâ en prcvokasjonsbestemmelse I tredje ledd1 som har betydning fordenne saken.

Grunnen til at det er uriktig anvende 5266 pâ utsagn som fremkam påskalland sin Facebaok

profil, er at dette vil fare til en utvidende tolkning av bestemmelsen fordi bestemmelsen kun

rammer men Ikke ytringer. Ytringene fra Skalland var Ikke varfremsan direkte overtar

saksbehandleme i bameverntjenesten, og en måtte sBke p Skalbnd sin Facehnok.profii for å

finne uttaleisene.

Ved anvendes 65 i denne saken kornmertingretten I strid med det strafferMtsllge

(egalitetspr{nslppetog kravet til klarhet, jfr. Gri. 5g6 og EMK art.7 nr.1.

Det anfeies på bakgrunn av dette at det ikke er anledning til en utvidende tolkning av et

straffebud Ø ytdngsfrlhetens område,jfr. Cr1. 510009 EMK. artikkelin, og at riktig hjemmel

skulle vært 5267.

Nâr tingretten lIkevel har anvendt 66 bar tingretten uriktig kommet frem til at 5265 er

overtrdt,

Dette tori tingretten ikke harveHagt at barnevemlederen og saksbehandleme I

bameverntJenesten måtte ille kritikken fra skalland fordi de Ikke tilhrte en sårbar gruppe,

hensyntatt det de selv hadde gjort av lovbrudd som de erkjente i tingretten, herunder feilføring

av refemter, ulovlIg stans av samvær osv. De harvalgtetØe hvor de mà regne med å få mye

kritikk, og hvor detskal mye til førtIegrensen 1% z66 er overskredet,jfr. Rt. zoa 5.845 avsnitt

17.

For attilegrensen skal være overskredet hr Heyestereft lagt til grunn at en fredskrenkaIse farst

bIirstraffbarderoni ‘.. den g&marken ut over slike ubehag&igheler sum olm.½nel/g menneskelig

somkvem regelmessig kanfrie med seg’ . Det anFrnes at dette Ikke var tiIfèik her. Skalland sine

Innlegg har ikke medfert ubehaglighetersom loven krewr.

Stri. Ç aç6 annet ledd

Det som er nevntovenforvedrarende feil bestemmelse pga “atferd”, anferes også I forhold til

stri. (2005)5156 annet ledd om fowlempFng av oftentlig tjenestemann og stri. (1902) 390a.

Ordiyden I begge bestemmelsen oppstillervilkår omat det m være en watfrrdn. Bestemmelsen

rammer ikke ytrlnger, og strafftbudet erderfor Ikke anvendelig.



Straffrltak euerstrl. 26ltrcdIe ledd

Dersom tingreften hadde anvendt riktig lovbestemmelse, vINe det vært etsprsmåI om straffen

skulle vært bortbFt krdl ... meddeleisen varfremkult av denfrmærmede selv ved utilbarlig

otfird, eUer meddelelsen er bllttjengjeIdt ved en krenkelse ny privatlivetsfrd eller en

kroppskrenkeIse

EtterSkallands oppfatning er hans innlegg fremsatt under pmvokasjan fra barnevemtjenesten

og dets saksbehandlere, og atdette oppfyller vilkårene for straffrltak eftertredje ledd. Utfra

prinsippet om provokasjon og retorsjon er dette omstendigheter som skulle tilsi friflnneke av

Skalland.

Det anfores agå atdet varfeil av tingretten å konstatere at barnevemsaken ikke var relevant

for stnffesaken til Skalland.

Tlngreflen så helt bortifa barnevernsaken og drøftet ikke dette, tiltross forat det varklar

sammenhenynwllomstmffesaken og ba,nevernsäken, slik at retten måtte ta hensyn til dette.

Begrunnelsen for dette erat strafftsaken mat Sbiland har sin bakgrunn I barnevemsaken, og

flere av de fomæmiede forklarte I Ungretten at det de gjorde var uriktig.

Når tingretten harsett bort fra barnevernsaken erikke saken forsvarlig nok opplyst. Retten skal

efter strpl. 5294 embets vegne våke over at saken blir fullstendig opplyst

Berettiget hanne. If, stri, Ç Bo bokstav

Det anfres videre attingreften Ikke hartantilstiekkelig hensyn til sammenhengen utsagnene

er fremkommet i, samt at tingreften feilaktig kom til at det ikke forelå berettiget harme etter

stri. Ç Bo bokstav e.

Ytringene fra Skailand var ikke like provoserende de første In trene. Detvarfarst etter at når

poiftianmeldelsen han kvirte motdet offentlige ble henlagt, at det kmn ytringene fra han ekte,

Da han ikke lyktes lå bli hørt, ekte ytrlngene for å fremkalle en reaksjon. Dette ble også

fremprovoseft av barnevernetselv, da Skalland stadig fikk meldinger fra andre som hadde blitt

utsatt forovertramp fra Lister barnevern.

Uttalelsene fra Skalland må ses på bakgrunn av bameverntjenesten5 håndtering av hans

bamevemsak, som fonnlediget hans Innlegg på Fatebcok. Skalland skrevom det han opplevde

som et grovt ovartramp, samt £arnevenitjenesten brudd på saksbehandJingsregier I hans



barnevemsak. Han mente atdette var av allnier.n interesse oa noe offentiigheten burde kjenne

til, og skrev tm dette.

SkaI!and ville ikke ha skrevetslik han gjorde, dersom det ikke hadde værtpå grunn av feil begått

av barnevemtjenesten, Saker om omsorgsovertakelse og akutiplassering av barn er svært

foleIsemessige og belastende. 5kallaqd handlet under beÆuIyet hanne når han skrev pà

Facebook, og harmen var b!rettiget I forhold til det han opplevde, og gikk Ikke ut over det som

var nødvendig med hensyn til omfanget, varigheten og uforholdsmesslgheten.

ODprelsflincskrHv:

Det bestrides atdet ergmnnlag for domme Skalbndtil å betale opprelsnlnqserstatning på kr.

o oao,- til Jan Kåre Hananger. Skaland erkjenner Ikke de handlingersom han I tingreften er

dømt for 09 erkjeoner heller ikke erstatningsansvar.

I alle tilfelleranfwes at erstatninyskravet er fbr høyt.

p5stand;

Det fremmes p& vegne av domfelte slik

pist a ti

Anken fremmes.

ADVOKATFIRMAErSYLTE AS

,c )rJ.

•
Olav Sylte
Advokat

Dlr.nr.: 40 40 04 fl

4



AGDER LAGMANNSRETT

Avsagt: 12.06.2018

Saksnr.: i 8-012214AST-ALAG

Dommere:
Lagdommer Odd Douzette
Ekstraordinær lagdommer Arve Lier
Forstelagmann Dag Bugge Nordén

Tiltalt Kenneth Skailand Advokat Olav Sylte

Påtalemyndighet Agder stalsadvokalembeter PoFitiadvokat Berit Woxen

ingen begrensninger adganqen til offentlig gjangiveiso



Hovedsporsmålet i saken er om benkcndc innlegg på facehook kan rammes av

straffeloven 1902 § 390a ft,rste ledd og den nå tilsvarende bestemmelsen i stmffeloven

2005 § 266. Det er også sper-smål om scmfteovcn 2005 § 156 annet ledd kan anvendes i

konkuntns, og det er begjært fornyet behundling av tilkjent opprcisningscrslatning.

Kenneth Slcailand, født 27. mai 1960, ble av statsadvokatene i Agder deti 16. mai 2017 satt

undcr tiltale ved Lister ùngrett for overtrtdelse av stnffeloven 2005 § 266 (hensynslos

atferd) og straffeloven 2005 § 156 annet ledd (forulemping av offentlig tjenestemann).

Tiltalen rettet seg i all hovedsak mot tiltaltes innlegg mot personer på hans åpne

faceboekside, bla. innlegg rettet mot barnevemsansatte og ved delte også fomlemping av

disse som offentlige tjenestemenn. Forholdene hadde opprinnelig sin bakgrunn i en

bamevcmssak for Lister tingrctt dcr tiltalte var part. Straffesaken ble av den grunn overført

dl Kristiansand tingrcn. Under hovedforhandlingen der den I. desember 2017, cndrct

møtcnde aktor lovhenvisningen i tiltalen vedrørende strafteloven 2005 § 266 (tiltalen post

I) Lil å gjelde overtredelse av straffeloven 1902 § 39Db for den del av handlingen som

hadde skjedd for den nye straffeloven trådte i kraft, dvs for I - oktober 2015. I tillegg ble

det angitte tidspunklel i tiltalen for det siste facehookinnleggcl under post I bokstav e

endret fra 10. fcbmar2Ulôtil 10. februar 2017.

Gmnnlagel for dc straflbare forholdene for overtredelse av stmlfcloven 1902 § 390a og

straffeloven § 266 er ifølge den endrede tiltalen angin slik:
22

((Grunnlag:
a)
Ved gjentatte anledninger i perioden juni 2014 til og med februar 2017,’ Flekkefjord
og/eller andre steder, publiserle han benkende innlegg om Julie Canülla Gryning
Larsen, ansatt i lister bamevem, på sin åpne facebookside. Herunder publiserte han
bilder av henne samt fremsane påstander om å ha bevis for at hun sin arbeide har
begAta sirafibare handlinger. Innholdet i meldingene var blant annet

2juli 2015:
‘Den gstc i vår sak var 23 da hun holdt p3 (lulie Camilla Giylting larsen
(htlpsiwwwfacebookcom/juliecamillagrytt?ftcfrts)). 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;-)’

7. desember2015:
Men når fakta kommer frem, så vil alle se ut problemet eenLlig er en

satunst&bn1else utfrnt av,og Julie CC. Larsen’

18. desember2015:
‘fulle, nå er dine dager ved lister bamevem snart slutt.’

17. mars 2016:
‘Julie CC. Larsen. Du er ikke glcmt. Og noen jobber for å finne noe mer om deg
som kan ha betydning for ditt videre engasjement.’

-2- 15-012214AST-ALAG



20juli 2016:
‘Janne Ohnstad og Julie CO. Lancn. Dcrc er ikke glcmt. Vcnt sc.
\1akkakjerrngcr.’

24, september2016:
Julie C. G. Larsen. Jobber du cnda i lister banievern? Det blir fsåfall ikke lenge til.

Kjorer p her, jeg. Ansvarei skal du ta etter hvert. Løgn og faenskap skal du ra
svare for..’

30. september2016:
‘Julie C. G. Larsen.’...På tide du finner noe annet å drive med. Det er mangc som
kontakter meg for å fortelle om deg. Lille pissunge.’

I. oktober2016:
...‘l-leldigvis hadde jeg lydopplak, akkurat som du. Forskjellen er at du forsettelig
endret i referaict. Det er strengt rorbudL og kan [om til ange strafTer ‘alvorlige
tilfeller.

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

7. oktober2016.
‘Julie CO Larsen Det venter i lâst dør på deg også et sted inne i frcmtiden.
Pissunge.’

23. desember2016:
Julie CO Larscn ved Lister banievem. Om jeg har forståLt det riktig så ble din bror

domi watcrb3ardingsaken i Farsund nettopp. En ting skal du vite. Jeg sitter swiæ
mengder bevis p aL du ved flere anledninger forsettelig har brudt slnfielovcn
forsoket på â ta vår sann fra oss. Det skal være en sann fomDyelse å sørge for at din
bror blir for småbiminell å regne sammenlignet mcd det du vil crfare God Jul.’

iuhe o 1anne. Forstk dere atje kommer üI sette dere fengsel? Og det skal
være meg en sann fomøyelse.’

9. februar 2017:
Â forfalske og vn pâ sannheten er Julie ekspert pL Men hun slipper ikke unna

meg.:

b)
Ved enLattc anledninger i tiden juni 2014 til og med april 2017, i Flekkcfjoni
og/eller andre steder, publiserte han innlegg på sin åpne Faccboobide, der han korn
mcd krcnkcndc uttalclser om Mette Jørgensen Madsens personlige forhold, la ut
bilder av henne, samt fremsatte påstander om tjenesteforsommelse i hennes arbeid
som leder av Lister harnevem. For eksempel:

14. juni2015:
Mette Madsen er en av pcrsoncnc jeg på det sterkeste mener har brutt
bamevemloven, så hun er på lista over dem sa’n ikke skal fortsette å arbeide i
stillinger hvor kontakt med barn inngr,..’

18-012214AST-ALAG



21juni 2015:
‘Jeg kan også forlelle litt om Mette Madsens måte å ra frem Sannheten på, så hun er
garantert snart ferdig i bamevemet...’

27juni2015:
‘Mette Madsen hadde vært sykemeldt en stund for 7. mai, og er enda sykemeldt. Vi
satser på at det er psyken hun sliter med, for vi håper hun blir her p jorden en stund
til, harjo sitt å svare for... -0’

10. februar 2016:
‘Mene Madsen. På tide å vurdere sin plass. Det har begynt å bli en irend at ledere i
ciater som ikke fungerer, går av. Skkefl mye annet du kan finne på nâ på tampen.’

26. april 2016:
‘Mette Madsen har direkte forsokt å dekke over sannsynlige overgrep (vold og
seksuelle). DetLe kan jeg dokumentere.’

I. okiober 2016:
Hvordan går det ellers, Mene Madsen? har du begynt å drikke igjen? Borte det var

noe slikt som førte til at du slutta i Mandal for mange r siden. Men det erjo bare et
ryLte. og sikkert ikke nov å brv seg om. Det er ofte bare rykter som fører til at dere
tar barn fra folk. Iblant står dere faktisk bak rykiene selv. Tenk litt på del • du Mette.’

c)
Ved gjentaite anledninger i tiden juni 2014- april 2017 i Flekkefjord og’cllcr andre
steder, publiserte han innlegg pü sin åpne Facebook side der han korn med krenkende
uttalelser om Janne Olmstad som privatperson, publisene bilder av henne, samt
beskyldte henne for tjenesteforsommelse i sin arbeide som ansatt i Lister
bamevemet, som for eksempel.

20januar2016:
‘Janne Ohnstad. Det skal bli en sann fornøyelse å eme deg fra den jobben du
utfører, dette for all fremtid.’

9. fcbmar 2016:
janne Ohnstad. Har du ikke slutta enda? Jaja. Egentlig greil nok at du prøver å

holde fortet, så fårjcg mcr vann på min mølle...:-D’

13. fcbn,ar 20] 6:
‘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 MÅ ut av
hamevemet, og dci fortere enn fuen.’

IS. februar 2016:;
‘janne Ohnsiad? Er du fortalt i Lister barnevem? Hører du fremdeles forvalter din
jobb uten å folge hamevemlovcn. På tide du stiller din plass til disposisjon. Du og
Julie C G Larsen. Oppvasken kommer, det kanjcg garantere.
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li. mars 2016:
‘Janne Ohnstad, nå må du [kke gjemme deg, det kommer snart noen som vil snakke
med deg.’

IS. mars2016:
...‘Referatet er på 4 sider, samtalen var på 1,5 time. Og saksbchandler Janne Ohnstad
deltok. Drittkjening.’

16. mars 2016:
‘Janne Ohnstad. en dag vil du garantert oppleve samme smerte som du har påført
andre mennesker. Dct skal jeg sørge for. Det beste er at jeg ikke skal måtte bryte
loven for å M det til slik du har måttet gjøre gjentatte ganger. Og det skal være en
fomsyelse å gjennomfore dette mot deg. Driukjerring.’

21. mars 2016:
‘Janne. Har du tatt påskeferie eller sitter du i varetekt?’

29, mars 2016:
‘En ting er garantert. Janne Ohnstad ved lister hameveni skal stilles til ansvar for
sine forbrytelser. Fengsel kan ikke sees å kunne unngås.’

10. april 2016:
‘Jeg vet iallefall om ei gal kjening i Lister harnevern som har egne barn, Hun heter
Janne Ohnstad. Om del finnes rettferdighet så havner hun snart bak tykke murer. Da
(7w hun selv bruk for barnevernet til å passe egne unger’.

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

26juni2016:
‘Jamie? Hvorfor har du vært i Listcr bamevem i ca. 15 år? Ingen andre som vil
ansette deg? Del blir ikke bedre fremover, det kanje garantere deg.’

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

1. oktober2016:
‘Å forklare seg uriktig for politiet er swaffbart. Slutt i Lister barnevern umiddelbart
om du vil jeg skal holde kjeft. Drittkjerring.’

17. desember 2016:
‘Janne Ohnstud, Du må være det nærmeste man kommer om man vil se et levende
eksempel på en mislykket abort. Dessuten ligxwr du på en ekkel mann.’

3. januar 2017:
‘Janne Ohnstad. Vi er flere mennesker som har kommet frem til at du må være
psykisk syk, slik som du holder på. Du må begynne åse deg over skulderen. Nei, vi
kommer ikke ener deg. Men det kommer ITolig noen menn i hvite frakker.;-)’

18-012214AST-ALAG



d)
I perioden febmar20l6 til og med april 2017, Flekkefjord o&/eller endre steder,
skrev han gjentatte innlegg på den åpne facebeoksiden sin med påstander om diakon
i Lyngdai, Jan Kåre Hananger. skal ha begån seksuelle overgrep mot en 4-5 år
gammel jente. i innleggene hevder han å ha omfallende bevis for deLte. Han
identiliserer den omtalle diakonen til å være Jan Kåre Hananger ved å gi
opplysninger om hans arbeidsted og virke, samt ved å legge ut bilde av I-tananger.
lnnleggcnc førte til et stort antall kommentarer på faceboek av krenkendc an, både
rn Tokalbefolkningen og mennesker bosatt andre steder i andeL. Som folge av
innleggene på facehook, har Hanangcr opplevd å bli skjelt ut på gaten av ukjente,
samt bk jævla pcdofil’.

e)
Ved gjentatte anledninger i tiden juni 2014 dl og mcd februar 20171 Flekkefjord
og/eller andre steder, skrev han flere benkende innlegg til/om helsesoster Liv Berit
Linseth på sin åpne Facerbookside, samt oppsokte han den 29. september 2016
Einseths arbeidsplass, Sunde skole, og overleveite en kaktus på rektors kontor
sammen mcd et kan hvor det stod skrevet: Liv Berit Einseth. På tide du seriøst
vurderer å slutte i din jobb. Du har laget nok helvete.’ 1jan oppsøkle deretter
helsesoster Liv Berit Linseth på kontoret hennes og informerte henne om kaktusen,
samt uttalte: Les deL som står på kortet, du skal vekk!’. Senere samme dag la han ut
et bilde av Liv Berit Finselh på den åpne Facebooksiden sin og skrev flere innlegg,
herunder:

Snart på tide å rope inn englene igjen, Liv ilerit Einseth. Men denne gangen må du
nok snakke med satan. P5. Hans engler har sone vinger. Det rar nok du også en
vukker dag. I’S?. Jeg treffer deg en dag der nede i kålhaugen. Forskjellen på oss to
er atjeg er forberedt på den turen, det trorjeg ikke du er,

Nok er nok, Liv Berit Einseth. Anbefaler deg å skut i din jobb. Kan bevise izmvc
oyner fra deg i vår sak. SIuucr du ikke umiddelbart, ofl’entliggiores alt. Du bor

skynde deg, jeg har det travelt. Tenker du klarer å M sagt opp i lopet av et par dager.
01cm oppsigelsestid, vi fikk heller ikke dcl da dere tok Steven. Mvh Kenneth
Skalland.’

‘Jeg har bestemt meg for å ra helsesoster Liv Berit Einseth ut av sinjobb, og det skal
jeg klare Enkelt og greit. De klarte dci på Moi også.

Det vil snart bli fort bevis for at helsesosteren står bak hele opphavet i vår sak. j-lun
og Janne Ohnstad. Vent og se. Dc har mye i komminga å svare for. som tidligere
nevnt, for 100 är siden hadde de ikke lcvd til neste morgen. Målet helliger
middelei. ;-)

14. oktober2016:
liv Berit Einseih. I lar tenkt å anbefa)e for din soning. Men det forutsener at du rw
mindre enn fire måneder i fengsel. Det kan jeg ikke tcne meg. Ser ror 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’
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19. november2016:
• Liv Berit Einsc±, har du brukt opp Laktusen? Husker du atjeg anbefalte deg å dra
hjem? Du har kke fulgt min oppfordring, så jeg gjentar: SE Til. [-IELVEIE Å HA
DEG HJEM. ;-) Iluff. Van du skremt nå. -0 Måtte du levc lenge, sA du r- god tid
til å tenke på kullhaugene som venter deg. ;-) Satans drittkjening.’

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

27. desember2016:
Liv Berit Einsedi Måne du brenne i helvete til evig tid, god jul. :-D <3 Så kristen

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

10. februar 2017:
‘Nå må vi ikke glemme hen helsesester Liv Bedt Einseth. Det venter en celle Ø
henne også.;-’

Kristiansand tingren avsa I]. desember 2017 dom i saken med slik domsslutning:

«1 Kenneth Skai]and. født 2705 I 960, dc,mmes fot

5—fem — ovenredelser av strafreloven (1902) § 390 a (for perioden for 01.10.15) o
straffeloven (2005) § 266 (for pedodcn fra 01.10.15 til og med april 2017)
3—tre — ovenredelser av straffeloven (2005) 156 annet ledd

Gjemingstid: Juni 20]4 — april 2017

Straffen settes til: Fengsel i 90— rini — dager.

Fullbvrding av straffen utsettes med en pruveiid pi to år,jf. stmffcloven (2005) 31

I Ullegg dommes eil bot p kr. (2.000,- toktusen -, subsidjært fengsel 24— cjucftw
— dager.

StraffutmhHngsbcstcmmclscr: Struflèloven (2005) § 79 bokstav ti.

2.Kenneth Skailand dnmmcs til innen to uker fra dommens forkynnelse å betale
oppreisningserstatning til Jan Kåre Hananger med 1r. 50000,- femfltuscn -.

3.Kennech Skailand dommcs til å betale la. 6.000,- sekstusen — i saksomkosùilnger
til staten.,,

Skailand har anket dommen til Agder lagmannsrett. Anken gjaldt lovanvendelsen under

skyldsparsmålet for begge tiltaleposter samt den dømte oppreisningserstatningen.

Lagmannsretten la også til grunn at anken rettet seg mot straffutmåflngen, og ved

beslutning 26. januar 2018 blc lovanvendelsesanken vedrerende stmfï’elovcn 1902 § 390a

og straffeloven 2005 § 266 (tiltalen post fl straffutmålingen og avgjørelsen om
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oppreisningserstatning henvisi til ankeforhündling. Anket over lovanvendelsen for

overtredelse av stmffeloven 156 (tiftalen post fl) ble derimot nektet fremmet.

Ankeforhandhingcn ble holdt 3!. mai 2018 i tinhuset i Kristiansand hvor tiltalte møtte og

ga forklaring.

Forsvarer påstod Kenneth Skailand frifunnet for forholdcnc i tiltalen post T,

oppreisningserstatning og sakskostnadcr som lingretten idomte.

Aktor påstod anken forkastet.

Adv. Odd-Rune Tosmip fremmet oppreisningskravet p3 vegne av fomænnede Jan Kåre

Hananger. og påstod anken forkastet.

Lagmannsreftens vurdering:

Straffeloven 2005 § 266 gir ikke noe gunsligcrc resultat for Uttalte enn strajeloven 1902

390a. I samsvar med straffeloven 3 første ledd legges handlingstidspunktets lov til

grunn for de deler av handlingcne som Ihiler på hver side av tidspunktet for ikrafttredelsen

av den nye loven, slik Liltalen n ogsä lyder.

Tilmlte er i tinriretien dømt fullt ul samsvar med Liltalen. Del faktum som tingi-etten har

funnet bevist, er lagt til grunn ved bchnndlingen av ankesaken. Bakgnmnen for saken er

grundig beskrevet i tingrcncns dom sideR— 10 som lagniannsreneii viser ti, men som

gjengis helt kort her for oversilcicns skyld:

Hosten 2013 akuttplasserte barne’emet i Lister kommune tiltltcs da Sår gamle sønn i

bcrcdskapshjcm. Utgangspunktet for bamevemets inngripen var bekpnringsmeiding fra

skolen om guttens adferd. Senere besluttet bamevemet omsorgsovertakelse som ble

opprettholdt av Fylkesnemnila, men vedtaket ble brakt inn for (ingretten til overproving.

Her ble paftene, etter utredning fra attsoppncvnt sakkyndig, enige om tilbakelevering av

barnet til foreldrene under fomtscuüng av hjelpetiltak i hjernmet. tiltaltes sønn ble således
tilbakefnft foreldrene vel ett år etter akiittplasseringen.

De fomænnede Larsen, Msdscn og Ohnsiad har som ansatte i Lister bamevemstjeneste

deltatt i behandlingen av bamevcmssaken. Einseth, som helsesoster på skolen hvor tiltaltes

sønn gikk, har hatt samtaler med gutten på skolen. Tiltaltes angrep på I-tananger synes

hovedsakelig å ha sftt grunnlag i Hanangers involvering i en helt annen hamevemssak hvor

tiltalte etter hvert engasjerte seg med angrep på bamevemets behandling og Hanangers

opptreden i saken.
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De strafibare forhold omfatter i all hovedsak innlegg som tiltalte har «postel» på sin egen

facebookside, Siden er åpen og dermed tilgjengelig for alle. Tiltalte hadde i den aktuelle

periodcn noe i underkant av 1000 såkalte «felgert’. På siden har han gjentatte ganger over

lengre tid lagt inn slike krenkende ytringer mot de fem fomænnede som fremgår av tiltalen

gjengitt innledninasvis, knieggene består sammenihtnmgsvis av krcnke]ser av de

fomænnedcs personer, deres privalliv, tjenesteuwvelse og påstander om at de har begått

straflbare forhold, De fornærmede har blitt idernitisert med fullt navn og bilde som tiltalte

har lagt ut på samme facebooksidc. I forhold til Einseth har tiltalte også oppsokt skolens

ledelse og Einscth sciv der han har fremicommet med krenkelser av henne.

Lagmannsretten er kommet til at lovanvendelsesanken ikke kan Inte frem. Straffeloven

2005 § 266 er en videreforing av straflèloven 1902 § 390a første ledd uten realitetsendring

med unntak av at forsk nå er gjon scmflbaa jf Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) side 148 og 424.

Bestemmelsene må derfor forsit på samme måle i forhold til problemstillingene som

reises i saken her, og lagmannsretten behandler lovanvendelsesanken samlet for de to

bestemmelsene.

Bestemmelsene setter straff for «den som ved skremmende eller plagsom oppnedeT. eller

annen hensyislos aiferd krenker en annens fred».

Forsvarer har anført at «ytnnger» faller utenfor bestemmelsen, som baie rammer

((handlingen). Bruken av berepene «oppfreden og ((adferd,> tilsier at dc rene ytingene 29

slik som facebooldnnlegg som ikke fremsettes direkte overlbr Fomærmede, men kun kan

nàs av andre ved soking til facebooksiden, faller utenfor bestemmelsens virkeområde. For

ytringer anfnres at det er andre besiemmelser som kommer til anvendelse, som f.eks.

straffeloven 1902 § 390 og straffeloven 2005 267. Videre er gjort gjeldende at grensen

for straffbare ytringer ikke er ovenrdt jf grunnloven § 100 annet ledd og EMK artikkel

10, samt at 156 annet ledd ikke kan brukes i konk,,nens,

Den sfrafTbare handlingen er å «krcnke en mmens fred». Virkemiddelet består i

«skremmende ellcr plagsom opptreden eller annen liensynslos atferd». Også fremsettelse

av ytringer dekkes etter lagmannsrtIens syn av begrepet «annen ... atferd». Ordlyden

viser at bestemmelsen har et meget vidt virkeomrdc, og at det ber gis et generelt vem mot

hensynslosc fttdsforsryrrelser. Dette har også vært lovgivers intensjon. Det vises til

fora±eidene til endringsloven av 3juni 1955 nr.2, Otprp.nr. 41(1954) side 25 hvor

departementet uttaler at

‘Alle omstendigheter tatt i betraktning er det etter departementets mening en
ubetinget fordel at straffehudet gir en generell gjemingsbeskrivelse. For det farste gir
dette som foran nevnt større sikkerhet for at man ikke blir uten mulighet for å kunne
reagere mot utslag av utilherli opptreden som man ikke direkte har hatt for øye ved
utformingen av lovteksten,. Men dernest er det av vesentlig betydning at nettopp en
straffetrussel som helt generelt er rettet mot fredskrenkelser av en viss lcvalifisert
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grad. bedre tilfredsstiller deL krav til elastisitet i anvcndclscn som særlig er
nodvendig i disse forhold.”

Slik lagmwinsrelten ser det stAr man i vår sak overfor klassiske tilfeller av gruv

netimobbing som det er stort behov for å gi vern mol. Dt kan ikke ba noen betydning om

denne formen for sjUcane fortgår ved yninger p egen facebooksidc, eventuelt via andre

digitalc mcdium. Det er heller ikke noe vilkér i loven om at fredsfortynetsen må ha skjedd

direkte overfor fomærmede. Det er tilstrekkelig at det ligger innenfor tiltaltes forsett at

fomæmiedc 5kaI oppfatte krcnkelsen, jfr. Mabilngsdals kommcntamtgavc ti!

«StntTcloven, De stnftbare handlingene», side 533 flg. Tingreiten har ogsâ funnet bevist

at liltalte var klar over at uttalelsene kom til de fomænnedes kunnskap, og at han dessuten

onsket dette, jfr. dommen side fl.

At heslemmelsene rammer ytringer over Intemeft, følger efter lagmannsrettens syn også av

fomrbcidcne til straffeloven 2005. Det vises til Ot.prp. nr. 22(2008—2009) side 148

venstre spalie hvor det heter at:

«Eller ordlyden rammer straffebudet den som krenker en annens fred. Dette omfatter
også krenkelser ved bruk av mobiltelcfon og annen elektronisk kommunikasjon, se
for eksempel Rt. 2002 side 78 (teksimeldinger). Dctlc må i vår tid anses å være så
se)vsagt at det ikke er behov for å presisere del utnykkelig i loven.)>

Heller ikke de av forsvarer påbcropte forarbeider i Ot.prp. nr. 41(1954) side 24, kan etter

lagmannsrcttens oppfabilng forstås slik at hensynslose ytringer vil r,jle utenfor

besiemmelsen. Det heter her i venstre spalte nederst at

«nR5det forutsetter at § 390a i alminnelighet ikke vil komme til anvendelse overfor
sanne eller usanne meddelelser til andre om en person fordi det her er straflèlovens
bestemmelser om ærekrenkelser og om krenkelse av privatlivets fred som trekker
opp grensene for det staffbare. Det er dog mulig at meddclelse til andre vil kunne
skje på en slik måte at det både virker som og er ment som en hensynslos krenkelse
av en annen fred.»

Ved innfodngen av straflèloven 2005 ble bestemmelsene om ærekrenkelser ikke

viderefort, men vernet mot oflèntlige meddelelser om «personlige eller huslige forhold»

som krenker privatlivets fred er brakt videre fra simifeloven 1902 § 390 til straffeloven

2005 267. Dcl som er gjenn ovenfor fra forarbeidene. kan imidlertid ikke forstås som

at slike mde1eIser i seg selv faller utenfor virkeområdet ror § 390a eller § 266. Tvert om

tar fnnrbeidcne høyde for at også deme formen for henkelser vil kunne vurderes som

hensynsbse og rammes av bestemmelsene.

I Otprp. nr. 22 (2008—2009) drøftes i kapittel 5 hvonidt vernet mot ærckrcnkelser skulle

viderefores. Et moment som ble trukket inn var i hvilken utstrekning andre bestemmelser
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ga nodvending beskyttelse. På side 166 uttaler departementet i forhold til omdommevemct

at:

«Fremveksien av massemediesamfunnei, og da særlig utbredelsen av intemett og
annen telmo!ogi som gjør det mulie å fremseite en ytrina slik at den raskt blir allment
kjent, har satt omdommet i en mer utsatt posisjon enn tidligere. Selvom inlemett har
eksistert en stund, uten at det har resultert i mer omfattcndc strafforfolgning av
omdommckmnkelser er det tendenser i retning av at nettcc i stadig store grad blir
brukt til â fremsette denne type krenkende ytringer.
De >lringer det er tale om å ramme vil et stykke p vei rammes av andre straffebud.
Straffeloven 2005 § 156 om fomlemping av offentlig tjenestemann, § 185 om
halefulle ytdnger, § 266 om hensynslos atferd .... vil efter omstendighetene fange
opp en del tilfeller.»

Departementet fomtsane således at også ytringer vil kunne vemes av § 266.

Enkelte av ytringene i denne saken er meddelelser som vil kunne dekkes av § 390 og

§ 267. Det ville likevel være unaturlig å ikke kunne trekke inn sTike ytringer ved

anvendelsen av § 390a og § 266 nk dc inngår som elementer i en sammenhengende

hensynslos krenkelse av nndre.

Lagmannsreilcn viser videre til Borgarting lagmannsreits dom inntDtt i 1,ovdata som LB

2016-86576. Dommen gjaldt spørsmålet om § 390a rammet hensynsløs ntFcrd som finner

sted på inlemen ved bruk av blogg. Domfelte hadde oppretici flere bloggeT hvor han i en

rekke innlegg fremsafte et stort antall krenkende uttalelser om en pastor i en religics

menighet. Lagmannsretten fant at § 390a

« i prinsippet også kan ramme hcnsvnslus atfer som finner sted pA intemett ved
bruk av blogg slik som i saken her. Bmk av blogg er vanlig, og del er behov for å gi
vern mot hcnsynslos atferd ved bruk av intemctt Det legges til grunn at det ikke kan
være et vilkår for å anvendc 390a at det aktuelle krenkende utsagnet er direkte
rettet til fornærmede».

Anke til Hoycsteren over bl.a. lovunvendelsen ble nektet fremmet. Det er etter

lagmannsrettens syn ingen grunn til å vurdere innlegg på egen facebookside annerledes enn

1ringer på egen blogg.

At tiltaltes facebookinnlcgg må anses som «hensynslose» er ener lagmannsrettens syn ikke

tvilsomt. Om den nærmert forståelsen av begrepe! vises til Hnyestcretts avgjørelse i Rt

2014-669 avsnitt 1111118:

(il) Lovens ordlyd — <annen hensynsls atferd» — viser at det er et gjennomgående
krav at atferden mâ være hensynslos for å rawmes.
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(12) Bestemmelsen ble innfert etter at det ved Huyesterens kjennelse i Rt-l 952-989
(telefonsjikane) ble avklart at det safTereLtslige vernet mot psykiske krenkelser var
for svak-i. Del sentrale lovforarbcidet er Straffelovrådets innstilling fra 1953 som er
tatt inn i Ot.prp.nr.41 (1954) side 21 fig.

(13) Simifelovrådets Iovutkast — som ble vedtatt uendret, og er viderefort i
sLraffcloven 2005 § 266— har etter sin ordlyd et bredt nedsbgsfelt. Etter å ha
redegjoji for dc grunner som ledet rådet Iii å foreslå «en vid regel som vernet sinnets
integritet på samme måte som vii dog har straffebud som vemer legemets integritet»,
uttules dc (inntatt på side 23 i proposisjonen)

«Det er imidlertid klart at et slikt straffebud ikke kan ha som oppgave å beskytte
individet mol enhver form for forstyrrende eller plagsom opptreden. Et stykke på vei
må man nøye seg med å være helL uten eller bare ha sivilrettslig beskyttelse. Det blir
her som så ofte ellers domstolenes oppgave trekke grensen mellom de straffbare og
dc ikke simfibare krenkelser

(L4) Om forståelsen av uttrykket «hensynslos» uttalte Straffelovrådet blant annet:

«Kmvet om at adferden skal være ‘hensynslas gjelder også den plagsomme eller
skremmende opptreden og medfører at dagliglivets sm krenkelser faller utenfor
stnllèbudet. Hensynslos er en ganske sterk karakteristikk og vil iallfall som oftest
fomtsette at adferden helt klart er moralsk forkastelig. Avgjørelsen må foretas
konkret, og omstendigheter som tid, sted og fomænnedcs individuelle forhold vil ra
beLydning ved bedommelsen.»

32

(IS) Rfideis bemerkninger viser videre at hensikten med handlingen ber spille en stor
rollc ved avgjørelsen av bestemmelsens rekkevidde. Det vil ogsâ være av betydning
om gjemingsmannen ble provosert, se side 24 i proposisjonen.

(16) Justisdepartementet fremhevet at selv om bestemmelsen er vid, er de neppe «...

nevneverdig fart for at det vil bli aksjonert i utrengsitl..», se proposisjonen side 25.
Departementet understreket videre at kravet om t atferden skal være «hensynsles»
sikret at «. bare handlinger som er moralsk lasnerdige faller innenfor området for
det stmflbam». Departementet sluttet seg for øvrig generelt LII Straftelovrådeis
bcmcrhinger om forståelsen av bestemmelsen. Det gjorde også justiskomiteen, se
Innst. 0. 111(1955) side 10. Komiteen føyde til at rådets bcmerluuingcr ville «gi støtte
for domstolene i deres vunlering av hvilke forhold som er egnet for stnlYo hvilke
som bor falle utenfor straffercttslig reaksjon».

(17) P5 bak-munn av ordlyden og de fomrbeidsunal&sene jcg har nevnt, Ieggerjeg til
grunn at en fredskrenkelse først blir stntlbar ener § 390a drrsom den går markert ut
over slike ubehageligheter som alminnelig menneskelig samhem regelmessig kan
føre mcd seg. En krenkelse rammes således bare dersom den kan komkterise,ts som
«hcnsynslos», eller som «kvalifisert klanden’erdig», se Matningsdil og Bratho]m,
kommenffinilgave iii straffe]oven, tredje del, side 230.

(IS) Det må foretas en konkret helhetsvurdering av om et forhold faller inn under
bestemmeben, jf. Rt-2010-845 avsnitt 14. Omstcndighekr som når og hvor
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handlingen ble begått, om den hadde et aktverdig formål og fomærmedes opptreden
vil ofte være sentrale elementer i denne vurderingen.

Faceboekinnleggene som tiltalen gjelder er fremsatt over en periode på flere år. Til tider er
dc publisert daglig og endog flere ganger om dagen. De inneholder takasseringer og har
karakter av å være rene personforfolgeiser av de fomænnede. På faccbook vil innleggene
lett kunne spres videre og dermed nå et stort antall mennesker. Som net, hadde tiltalte i
cinderkant av 1000 personer som fulgte hans facebooksidc. lnnlcggcne utgjør derfor en stor
integrilelskrenkelse som det er svært vanskelig å beskytte seg mot. Det vises videre til
tingre[tcns beskrivelse på side 12 i dommen om konselcvcnsene dette har titt for de
fomærmede. En slik omfattende fonn for forfolgelse av andre er helt åpenbart moralsk
forkastelig og avviker sterkt fra slike ubehageligheter som alminnelig menneskelig
samkvem kan føre med seg. Selvom man som tingretten har gjort, tar høyde for at
innleggene er foranlediget av hamevernssaken, hvor tiltalte har vært part og hvor det kan
ha blitt bcg5tt noen feil fra bamevemets side, fratar dette klart nok ikke innleggene
karakleren av å være hensynslose. Krenkelsene er også åpenbart mer omfattende enn slike
spontane folelsesutbrudd bamevemsansatte i visse situasjoner må tolerere.

Heller ikke tiltaltes forklaring om at hans formål var å få til en Inaliteisbcdzing av
bamevemet og de arbeidsmeodene som ble brukt, kan føre til noen annen vurdering. Det
er tale om rene ondsinncde innlegg som ikke har noe å gjøre med de aktyerdige formål
tiltalte her gjor gjeldende. At han også, og eventuelt samtidig, har fremsatt andre innlegg 33
om hamevcmssaken som ikke er av krcnkcnde karakter, endrer ikke vurdcringea

Det er heller ikke i strid med Grunnloven § 100 annet ledd og EMK artikkel 10 å ilegge
straffansvar. Bestemmelsene gir adgang til å gi straffehud som rammer yfringer for å vcrne
andres omdoinrne og rettigheter, og som er nødvendige lei demokratisk samftinn. Tiltalte
har drevet grov og unødvendig sjikane av andre som det åpenbart er behov for å kunne gi
strafferenslig vem mot. Slik nettrnobbing synes å spre mer og mer om seg, og er blitt el

større problem i vår digitale hverdag med utstrakt bruk av Intemett og sosiale medier.

Lagmannsretten er etter dette kormnc til at dngrettens lovanvendelse er korrekt.

Lagmannsrcttcn kan hellcr ikke se at det var feil av tingretten å anvendc straffclovcn § 156

annet ledd i konkurrens. Bestemmelsen tar sikte på å beskytte den offentlige tjenestemann

under eller på grunn av tjenesteutforelsen. Bestemmelsen rammer således andre sider ved

de strafibare handlinger enn det § 390a og § 266 vemer

Som det fmmgâr innledningsvis tolket lagmannsretten ved henvisningsbeslutningen at
anken også rettet seg mot straffutmålingen. Ved forkynneisen av tingrettens dom krysset
tiltalte av i forkynnelsesskjemaet for at anken gjaldt lovanvendelsen under sky]dspsrsmålet

for hele dommen. J forsvarets støtteskriv til anken fremgår også at anken gjelder
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Invanvendelscn lbr begge tiltalepostene samt det idumle opprcisningskroveL På grunn av

forsvamrens videre argumentasjon i storteskrivet der stmffeloven 2005 80 bokstav tom

berettiget hanne ble anført, tolket lagmannsreflen anken til også å gjelde straffùcmIingen.

Forsvarer har under ankefodiardlingcn gjort gjeldende at det ikke har vært tiltalLes mening

å ankc straffutmålingen særskilt, men at berettiget hamie ble påheropt med tanke på den

situasjon at ankert bare delvis fane frem, og ut det da skulle utmåles stnff for den

resterende dcl. Dn tvil som her gjor seg gjeldende ved om tiltalte har ment å inngi en

selvstendig anke over maksjonsfastsettclscn. gjor at lagmannsretten ikke anser at

prosessforuisetningcnc cr til stede for å kunne prøve stratfttmålingcn. jf
strafIeprosessloven § 342 første ledd. Laumannsrettcn vil likevel bemerke at det synes å

foreligge et slikt misforhold etter straffeprvsessloveii § 344 mcflom de strafibare

handlingene og dcn utmålte strafl, aL dci ved en proving av straffijtmåIincn ville vært

tmnlag for å vurdere å gjorn deler av fcngselsstraffen ubetinget.

Arten i straffesaken blir etter dette å forkaste.

Lagmannsretten skal også forela en fornyet behandling av havet fra Jan Kåre] lananger

om oppreisningseistatning på innLil 50000 kroner, jfr. stnffeproscssloven § 434. Vilkårene

for å dømme Nanangcr oppreisningscrstatning er oppiit, jfr. skadeserstatningsloven 3-3

og 3-5 første ledd bokstav b). Erstalningcn skal fastsettes etter en bred skjonnsrnessig

helheisvurdcring, der det skal legges vekt på haodlingens objeklive gmvhet. skadevolders

skyld. fomærmedes subjektive opplevelse av krenkelsen samt arten og omfanget av de

påforte skadevirkninger.

Tiltaltes påstander mot liananger for seksuelle overgrep av mindreårig, er svært gi-nye

beskyldninger som har rommet ham hardi både privat og i hans yTkesuløvelse.

Beskyldningene er fremsatt over lang tid fra febmar 2016 til april 2017. Hananger ble også

identifisen med bilde. Tingrenen har’ dommen side 12 nærmere beskrevet de

konsekvenser dette har fått for ham:

«De fornæimcdc forklarte i retten at tiltaltcs handlemåte har hatt store konsekvenser
for deres livskvaliteL. Hananger har opplevd det hele som en vendeua fra tiltalte,
Mejlænder og Johansson. Som folge av alle innleggene med beskyldninger om
scksuclle overgrep, har han raft mange negative henvendelser &a andre personer.
Nu, har han opplevd å bli spttet og sparket etter. Han har to ganger opplevd flatt
dekk $ bilen ettcr at noen har skåret av ventilen. Publiseringen av innlegg og foto på
tiltaltes facehookside har hatt store hclsemessige konsekvenser for Hananger.
Jnnicggcne hadde et stort onifang og skjedde i perioder 5-6 gangcr pr. uke. I mars
2016 eskalerte det veldig. Hananger har opplevd at saken blir snakket om overa]t i
lokalmiljoet og føler han er berovet friheten i bygda. Han har hatt fysiske reaksjoner
og hl.a. kastet opp flere ganger [[an har falt seg syk og dypt ulykkelig, og også vært
redd fordi han bor Litt avsides. hiananger følte seg tvunget til å reise utenlands en
periode, og både han og kona hans har vært sykmeldt i ca. ett år. Barna hans har
bemerket at pappa har forandret seg og på kort tid virker mye eldre.
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Sakci har også haLl stor bccydnirw for Hanungcrs arbeid som diakon, hvor han
tidligere har hatt ca. 700 besol hveh âr. Til deLte arbeidel er han avhengig av tiffit
noe som har vært vanskelig å oppreaholde ovenFor alle de mennesLene som trenger
stmte og hjelp. IFanangers leder, kirkeverpe Cari Magnus Salvesen, bekreftet i retten
at saken har vært «som en tsjnami» og påvirket mcnigheen generelt og i-Tananger og
hans familie spesielt. Hanantzcr har følt rcdsel, sinne og fiyki. blitt depHmen og følt
seg sosialt isolert. »

Selv om det ogsà er andre som har medvirket til å påfore Hananger bclastninger med å
fremsette tilsvarende påstander, er det ikke fremkommet for IarnnnsretIen noe som gir

grunn til å reduserer tiltaltes ansvar. Tiltalle har deltatt i en ren pesonforfølgelse av

Hananger som til tider har han nærmest invalidiserende konsekvenser for hans liv. Det
vises nærmere til de momenter tingrenen har vektlaet ved utmålingen og som

lagmannsretten slutter seg dl.

Lagmannsretten er etter dette kommet til at tingTettens fastsettelse av oppreisningsbelopet

til 50 000 kroner er passende.

Hananger har ikke krevd sakskosmader for behandlingen av det sivile kravet.

Påta]emyndigheten bor for Iawnannsrenen ikke påstått sakskostnader knyttet til

straffeknvet. Etter omsiendighelene idommus heller ikke slike, jfr straffeprosessloven

§ 346 og § 437. Lagmannsretten har ut fra sin resultat vedrørende ovanvendelsesanken,

ikke adgang til å gjøre endringer i tilkjcnte sakskostnuder for tingretten, jfr

straflëvrosess)oven 442.

Dommen er enstemmig.

-15- 18-012214A5T-ALAG



DOMSSLUTNING

1. Anken over tingrettens avgjorelse av smflkravel i Lingreftens demsslutning punkt
I, forhstcs.

2. Tingretlens dom stadfestes for så vidt eIder avgoreIscn av det sivile rctbbavet

i domsslutningen punkt 2.

3. Sakskostnuder for lagmannsretten idommes ikke.

Odd Douzette Dag Bogge Nordén Arve Lien
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ADVOKATFIRMAETC

SYLTE
Agder lagmannsrett
Postboks 2644

3702 Skien

Mdla,.mcg Den NunIcAdi*4fpnaIag

AdoIrncflrmaei Sylte,O,Io
&,obadr Rntia. I A
0275 o,l

Advohtflrm.d S$tt, KrI.tlan,v,d
Ba.kndr Torden.kjoTd,pte V

JCouftrtae hr frila post.d,n.e:
Pwtbob 1013 bindsida
461P, K.nsand

Oslo, den a.Juii 2cafl

Vår ref: Deres ref.: Ansvarlig advokat
201710935 Olav Sylte

STØTrESKRIV TIL ANKE OVER DOM — KENNETH SKAILAND — SAKSNR:. a8-onn4
AST-ALAG

. innledning

Ovennevntes anke over Kristiansand tingretts dom av n.12.17 ble ved lagmannsrettens
beslutning av 2601.18 vedrørende lovanvendelsen (stri. igoa S 390 a og straffeloven zooÇ 265
tiltalen post i samt oppreisnlnpserstamingen) henvist til ankeforhandling.

5kaliands anke over lovanvendeisen ble ved iagmannsreftens dom av n.o6.aB forkastet, og
tingrettens avgjoreke vedrørende opprEisningseritabling bi stadftstet.

Skaliand anker herved over iagmannsrettens lovanvendeise underskyidsporsmålet. Det anfores
at anken gjelderspersmI som har betydning utenforden foreliggende sak, samt at dét er
særlige grunner som tilsier § saken prnvd I Heycstereft1jfr. strpl. % 323 første ledd.

Ankearklaringen skal være fremsatt overfor Iaqmannsretten.

Skalland har anmodet undertegnede om å Inngi stotteskriv til anken. Fristen forå inngi
stetteskriv ble utsafltli 2juli d.å, og stzfteskdvet inngis derfer reftidig.

2. Feil ved lovanvendelsen

Om off. vtTinperflIer understraffebudet fleqaIfttsor1nsIoDet1

7.imdnùe: Tekron: 311250 4W22 203040
Advakidim,a Syltz AS 7.14gb: 1 12 5049
PoIbok, I0]3 rnd,hki. E—pott ocs1dvnk,fnIttn,i
4!7Kiidinzs.nd W.b: www.jidvnt.twkej,n

Fnr.thsni,mmen g2a 699 MVA
DHft.kanla: G33$flS.1K314
lakn,knnl, 6335S.I45I3
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Det an6res at Iagmannsrettn frlaktig har laqtt9 grunn atytiinger p Skaland sin Facebook
prorilnmnies av bestenimelsen i strafiWdven (29o2)Ç390 a og stri. (2005)5 aGG, og at
anvendel5e av disse bestemmelsene på ytringer en strid med det strafferettsilge
legalltetsprinsippet i Cr1. S 9609 EMK art.7 nr.1.

Etvilk&r før å anvende bestemmelsene nevnt ovenforer at det må være tale on skremmende,
plagscm eller annen hensynsls atfert eller “opptreden”. At bestemmelsen rammer
atferd/oppfreden nå tolkes slik atytringer faller utenFor fàrdl bestemmelsen bare rammer
handhnger.

Bruken av ordene “opptreden” og atferd” tilsier at rene ytrlner pà facebook som Ikke
fremseftes direkte overfbrnrmede men kun kan nås av andre ved søking på fcebook, faller
utenfor bestemm&sens virkeomrde.

Forytringeranfares det at bestemmelsen I strafflaven (1902) Ç390 09 straffeloven (2005) S 267

kommer til anvendelse. I denne saken ville detvæft riktig å anvende5 a56 pga provokasjon
ettenDm Skalland shie ytrlngervarforanledigetav bameverntjenestens saksbehandling.

Når lagmannsretten likevel har kommet til atÇgo a/a66 kap anvendes, bar lagmannsretten
uriktig kommet frem til bestemmelsene er oveftrådt.

For att!cgrensen skal være overskredet har Høyesterett lagt til grunn atden strafrbare
handllngen,. går marken ut overslike ubehagellgheter som alminnelig menneskel% samkvem
rgelmnsig kunfere med seg”. Det aiFares atdettt ikke var tilfelle her.

Begninnelsen for defte er at barnevemlederen og saksbehandleme I bamevemtjenesten måtte
tIe kritikken fra Skalland. De tilhær ikke en sårbar gruppe og detskal mertil frde skal anses
å Være krenket. Lagmannsretten harvidere ikke tatt hensynttil at sakshehandlerne selvhadde
begtt lovbrudd som de erkjente I tingretten, herunder feiifring av referater, ulovlig stans av
samvær osv., samt at Skalland sine ytringer varfremsaft etter pruvokasjon av dem.

Atskaibnds yüinger ble fremsatt som frige av provokasjon må ogsà vektlegges1jfr. Ot.pr.nr.42
(1954)3. 24. Barnevemsaken og innleggene Facebookskal ses i sammenheng. Akuftplassering
Og omsorgsovenakelse av barn aen svart foelsesmessIg og belastende situasjon forfmillen.
Skailand har måttett5le det offentlIges inngrep. It!Ihgg har han måttettåleléll I

saksbehandlingen til ansatte ved Lister barneveni. De to rste årene Mndterte han saken gr&t.
Det var førstda hans politianmeldelse ble henlagt at hans ytrlriger ekte.



Videre vises dettil atsaksbef,andleme fra bamevemtjenestn hervalgt et yrke hvorde må
regne med å få mye kritikk, og hvor det skal mye til frti1egrensen 15266 eravenkredet,Jfr. Rt.
2010 5. 845 avsnitt 17.

Grensen forvtrlpoeretter Grunnloven Çpoo ca EMK art, in

DetaJgres gjeldende at rene ytringersom Sk&Iand har fremsatt erstraffrle under henvisning til
Gri. 5aoo annet leddog EMK art. io.

Domfellelse efter straffeloven 390/266 kan kke skje dersom dette utgjør Inngrep I
ytringsfriheten. SkaNand anfører at dette ertilfelle her og at inngrep i denne saken Ikke er
nBdvendIg et dEmokratisk samfunn og derfa i strid med EMK art, 10.

Begrunnelsen far dette er at Skailand Ikke har hatt en ord hensllct. Hans barnevernsak hadde
alimenn interesse hvor han helyste hvordan barneverntjenesten begikk grovt overtramp og fefl I
saksbehandlinqen. Videre vises til det Som Et nevnt ovenfor om atsaksbehandleren fra
barncverntjeresteii m5ne tåle slik kritikk pga yrketsitt.

Skalland hargjennum sine ytringer deitsln frustrasjon og sorg ved ppeke frA ved
saksbehandlingen han har màttet tMe. Hans innlegg og dets Innhold ble pre9et av de
hamevernsakens forhold. Skalland ans& detsom en allmenn Interesse for andre som er part i en
bamevemsak å kjenne til at feil i saksbehandllngen kan krekomme, noe som bekreftes
gjennom åpne diskusjoner på Facebonk om hvordan flere opplever barneverntjenesten og
saksbehaqdlere.

Skaiiand har Ikke oveitådt ytring±Ihetens grenser. Pâ bakgrunn av dette anføres atytringer
fremsatt av Skaitand er straffrie.

. Påstand

P5 vegne av domfelte nedlegges slik

påsta nd:

Anken frmmes.
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NORGES HØYESTERETT

Den 2. august2018 ble deL av Høyesceretts ankeutvalg bestående av dommerne Noer, F&ch
og Bergiund i

HR-2018-1487-U, (suk nr. L$-109060ST11-HRETb siniffesak, anke over dom:

Kenneth Skajiand (advokat Olav Syke)

mot

Påmlemyndigheten

truffet slik

BESLUTNING:

Kenneth Skailand, født 27. mai 1960. har ankel over Agder Iagmannsretts dom 12juni 2018 i
sak nr- 18-012214AST-ALAG. Anken over stmffedonuten gjelder lovanvendelsen under
sIyldsporsmåIet [tillegg er det begjært ny behandflng av erstaftingskmvet.

Hvyesterefis ankcun’ulg viser GI at anke Li] Høyesterett ikke kan fremnes uten sanitvkke fra
ankeuwalget. UtvalgeL kan bæe gi samtykke nâr anken gjelder spormå1 som har betydning
utenfor den foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å iii saken prøvd i
Hoyesterett,jf. stnffeprosessloven § 323 første ledd første og andre punktum.

Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at nnken blir fremmet for
Hoye5terett,jf. sinifeprosessioven § 323, Anken tillates derfor ikke fremmet.

SLUTNING:

Anken over straffedommen tillates ikke fremmet,

lngvald F&ch Rugnhild Noer Cecilie østensen Berglund
(sign.) (sign.) (sign.)

Riktig uwkrifi:
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