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KIRKETJENERSAKA

Frostating
lagmannsrett
frikjente i går en
tidligere kirketjener
for straffansvar i
sedelighetssaka. 

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

MOLDE: – Han dro heim som en let-
tet mann, sier forsvareren, Øyvind
Panzer Iversen.

Klokka 14.00 i går leste lagdom-
mer Hans Christian Hoff opp dom-
men fra Frostating lagmannsrett i
saka mot den tidligere kirketjene-
ren fra Romsdal.

Dissens i retten. Retten kon-
kluderte med fem mot to stemmer
med at mannen måtte frikjennes
fra tiltalen.

Frikjennelsen var i samsvar med
påstanden fra mannens forsvarer. I
Romsdal tingrett i mai i år ble man-
nen dømt til seks måneders fengsel.
Det var også aktors påstand i denne
saka.

Har tatt tre og et halvt år.
Hendelsen mannen sto tiltalt for,
skulle ha skjedd i ei kirke i Romsdal
i månedsskiftet juni-juli 2009. Iføl-
ge tiltalen skulle mannen der ha be-
gått en seksuell handling mot en da
knapt 14 år gammel gutt.

Frostating lagmannsrett var i
dommen i går enstemmig i at man-
nen må dømmes til å betale 30.000
kroner i oppreisningserstatning til
den unge gutten, som i dag er 17 år.
Gutten bor i dag ikke lenger i Roms-
dal.

Strengere beviskrav. Politiad-
vokat Laura Havdal, som var aktor i
straffesaka, kommenterer dom-
men slik:

– Det stilles strengere krav til be-
vis når det gjelder straffansvar enn
når det gjelder erstatningsspørs-
mål. I denne saka var det et spørs-
mål om troverdighet. Lagmanns-
retten mener det ikke er sådd til-
strekkelig tvil om tiltaltes trover-
dighet til å dømme ham til straffan-
svar. Skyldspørsmålet er avgjort, og
kan ikke ankes dersom det ikke kan
påvises saksbehandlingsfeil eller
feil lovanvendelse. Vi har ikke fått
dommen, kun fått den opplest, sier
politiadvokat Havdal.

En lettet mann. Forsvareren til
den tidligere kirketjeneren, Øyvind
Panzer Iversen, forteller at tiltalte
var svært lettet da han dro heim et-
ter å ha fått forkynt dommen.

– Han var naturligvis svært lettet.

Dette har vært svært tøft for ham og
familien, helt siden han ble pågre-
pet av politiet og tatt med til avhør
1. desember i fjor, sier forsvareren.

– Hva ble etter din oppfatning
utslagsgivende for frifinnelsen
for straffansvaret?

– Det var et spørsmål om trover-
dighet. Retten har nok ikke kunnet
utelukke at det hadde forholdt seg
slik mellom tiltalte og gutten som
min klient forklarte i retten. For å

kunne dømme en person til straff,
må det være hevet over enhver ri-
melig og fornuftig tvil at han er
skyldig. Det mente lagmannsretten
ikke var tilfellet i denne saka, sier
Øyvind Panzer Iversen.

Da dommen ble lest opp i går, var
også den fornærmete 17-åringen,
hans bror og far til stede i retten.

Den tidligere kirketjeneren tok
betenkningstid på å vedta dom-
men.

Frikjent: Den tidligere kirketjeneren ble frikjent for straff-
ansvar med fem mot to stemmer i Frostating lagmannsrett i
går. Faksimile fra Romsdals Budstikke 11. desember 2012.

– Han dro
lettet heim
Kirketjeneren frikjent for straffansvar,
men må betale erstatning til gutten
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n Frostating lagmannsrett startet

mandag saka mot en kirke-

tjener fra Romsdal. Mannen

er tiltalt for å ha utført en 

seksuell handling mot en

mindreårig gutt; straffelovens

paragraf 220 andre ledd,

første punkt. Handlingen skal

ha skjedd sommeren 2009.

n Mannen, som ikke lenger er

kirketjener, ble i Romsdal

tingrett dømt 14. mai i år

til seks måneders fengsel,

men anket dommen.

n Lagmannsretten er satt med

full meddomsrett. Retten 

administreres av lagdommer

Hans Christian Hoff og består

for øvrig av lagdommer Sissel

Endresen, tingrettsdommer

Carl Christian Collin-Hansen,

Roar Magne Seth, Reidun

Sandanger, Målfrid Larsen 

og Olav Jan Settemsdal.

n Aktor er politiadvokat Laura

Havdal, bistandsadvokat er

Morten A. Lunde, mens

tiltaltes forsvarer er Øyvind

Panzer Iversen.

n Rettssaka avsluttes i dag.
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Den tidligere kirke-

tjeneren fra Romsdal

nektet i lagmanns-

retten for å ha begått

overgrep mot en da

14 år gammel gutt.

Mannen mente at
pengeknipe i guttens

familie kan ligge bak

anklagene.

RICHARD NERGAARD

richard.nergaard@r-b.no

MOLDE: Den tidligere kirketjene-

ren fra Romsdal hadde sin teori om

hvorfor den i dag 17 år gamle gut-

tenhan varnabomed,haranklaget

ham for å ha begått en seksuell

i Frostating lagmannsrett i Molde i

går.
Mannen, som var kirketjener i

flere kirker i et prosti i Romsdal der

detpåståtteovergrepetskalhafun-

net sted, nektet i retten kategorisk

på at han hadde gjort seksuelle til-

nærmelser mot den da 14 år gamle

nabogutten.
– Jeg har aldri i verden vært borti

en konfirmant i forbindelse med

jobben, ellernoesomhelst,forklar-

tetiltalte.

Ville vise ham utsikten. Påta-

lemyndigheten mener noe annet.

Politiet har lagt til grunn guttens

forklaring; at kirketjeneren spurte

om han ville se utsikten fra tårnet i

ei av kirkene den voksne mannen

hadde nøkler til. De to gikk opp

trappene til tårnet, og så på utsik-

tenover bygdaderkirkaligger

teåsparkemegfri,ogløputavkirka

og gjemte meg bak et lite hus like

ved, forklartegutten iretten.

– Gjorde du noe for å si fra

at du ikke ville at tiltalte skulle

gjøre tilnærmelser mot deg,

spurte aktor?

– Jeg sa: «Slutt, du har jo kone!»,

svarteden ungegutten.

Tiltalte avviste dette. Hanfortalte

at han og unggutten hadde et nært

forhold, ettersom gutten brukte å

komme heim til ham for å spille

sjakk eller bruke datamaskinen.

Tiltalte fortalte også om bilturer

han hadde tatt gutten med på, og at

gutten likteåsittepåfangethans.

Fortalte til læreren. Den sek-

suelle handlingen ekskirketjene-

ren står tiltalt for, skal ha skjedd

sommeren 2009. Det var høsten

2011 da unggutten begynte på

grep mot den unge guttens eldre

bror. Hendelsen skal ha skjedd i sa-

kristietikirka.Påtalemyndigheten

droppet dette tiltalepunktet fordi

brorenvarover18årdadetskjedde.

Tiltalte innrømmet i lagmanns-

retten åhahattenseksuellrelasjon

meddenda18årgamlegutteninne

ikirka.

Nærgående spørsmål. Aktor,

politiadvokat Laura Havdal, gikk

tett på tiltalte i rettenog spurteham

utom hans seksuellelegning.

Ekskirketjeneren svarte at han

varheterofil.
Aktorvistetilattiltaltehaddefor-

klartnoe annetdahanble avhørtav

politietidesember2011.Rettenfikk

avspiltlysogbilderfraavhøretpoli-

tiet hadde av mannen på politista-

sjoneni Molde.Iavhøret satiltalteat

hansyntesgutter varsøte og fine.

man ikkemener,satiltalte.

– Du forklarte deg i avhør om

hvordan du ser på gutter? spurte

aktor.
– Det kan hende jeg sa noe i av-

hør for å slippe; for å få noe å spise,

svartetiltalte.
Stemningen i retten var til tider

spent. Rettens administrator, lag-

dommer Hans Christian Hoff, var

ikke fornøyd med måten politiad-

vokat Laura Havdal hadde innled-

ningsforedraget og stilte spørsmål

på. Fjorten ganger avbrøt domme-

ren aktor, korrigerte henne og for-

taltehvordan han villehadet.

Ettervirkninger. Fornærmete i

saka, den i dag 17 år gamle gutten,

ble i tingretten tilkjent 30.000 kro-

ner i erstatning fra ekskirketjene-

ren.Unggutten boridag ien annen

del av landet Han fortalte hvordan

Argumenterte i retten: Hvem blir trodd av lagmannsretten; unggutten eller ekskirketjeneren? I retten er politiadvokat

Laura Havdal aktor, mens advokat Øyvind Panzer Iversen er forsvarer for tiltalte.
FOTO: RICHARD NERGAARD

– Det kan ligge
penger bakom
Ekskirketjeneren avviser all skyld i overgrepssaka
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I formiddag skal styret i Helse Møre og
Romsdal ta en beslutning i den mest
kontroversielle samfunnssaka i Nord-

møre og Romsdal det siste tiåret. Styret skal velge hvordan
framtidas sjukehustilbud skal se ut. En formidabel
mengde høringsuttalelser, utredninger og dokumenter lig-
ger på bordet foran de elleve styremedlemmene. Spørsmå-
let er: Hva får dagens sjukehusvedtak å si i praksis?

Det er enighet om at framtidas løsning er å bygge ett, fel-
les akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal. Dette er den
ene, store forskjellen fra rekka av tidligere sjukehusvedtak.
Vi tror innbyggerne lurer på tre ting: Hva skal det nye felles-
sjukehuset gi av helsetjenester? Hvor skal det bygges? Når
står det ferdig? Vi kan ikke se at styrevedtaket i dag gir be-
folkningen noen sikre svar på spørsmålene. 

Styrevedtaket i dag er klarert
helt til topps i Helse-Norge. Når
styret sier det skal arbeides vi-
dere med å utrede mulige plas-
seringer av et nytt sjukehus, er
det passe ullent. Og det passer
perfekt i forhold til den kom-
mende valgkampen. Regje-
ringspartiene vil for alt i verden unngå folkeopprør.

Ser vi tilbake på hvordan staten har gjort jobben som sju-
kehuseier i Nordmøre og Romsdal, står karakteren til stryk.
I stedet for å gi pasienter og sjukehusansatte tru a på et like-
verdig helsetilbud, har skiftende helseministre klart å ska-
pe forvirring, uvisshet og nørt opp under konflikter. Den
forrige helseministeren, Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap),
bidro sterkest til uryddigheten og uvissheten.

Etter tolv år med staten som sjukehuseier konstaterer vi
at Helsedepartementet har fått folket i Nordmøre og Roms-
dal til å gå i ring, igjen og igjen, rundt håpet om nye og verdi-
ge sjukehuslokaler. Fremdeles kan ingen garantere hva
som blir løsningen til sjuende og sist. Det er meningsløst å
skulle vente i ni-ti år på nytt sjukehusbygg. Tydeligere kan
det ikke vises at dagens måte å styre sjukehusa på, ikke fun-
gerer godt. Styremedlemmene i Helse Møre og Romsdal øn-
sker utvilsomt å gjøre noe bra for befolkningen. Vi skulle
ønsket styret også hadde virkemidlene som skal til for å få
bygd sjukehuset. 

LEDER

Peker på løsning: Styret i Helse Møre og Romsdal,
med John Harry Kvalshaug (t.v.) og Petter Bjørdal
vedtar sjukehusmodell i dag. FOTO: RICHARD NERGAARD

D-dag uten
noen visshet

«Et passe
ullent vedtak
passer perfekt
til valg-
kampen 2013.»

ÅLESUND: Ordfører Bjørn Tømmerdal (H) i
Ålesund truer med å saksøke egen kom-
mune etter å ha fått kuttet lønna med
148.000 kroner. Det er kommunestyret i
Ålesund som vil kutte lønna til Høyre-
ordføreren fra 1.026.527 kroner til 878.527
kroner. Det er Arbeiderpartiet i kommu-
nen, med støtte fra Frp og SV, som har
vedtatt lønnskuttet, ifølge Kommunal
Rapport og VG. Arbeiderpartiets gruppe-
leder Svein-Rune Johannessen sier at kommunen sliter økono-
misk og han forutsetter at ordføreren får lønna kuttet fra nyttår.

– Tømmerdal er også valgt inn i styret i Tafjord kraft, der han
mottar et styrehonoraret på over 150.000 kroner i tillegg til ordfø-
rerlønna. En fortsatt godtgjørelse på over 1 million kroner i året
mener jeg er anstendig, sier Johannessen.

Ordføreren reagerer sterkt på at lønna nå blir kuttet. NTB

Ordfører protesterer mot lønnskutt


