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Fredag 10. september 2010

Ulykke på Kvaløya
To biler kolliderte ved Dukveien
på Kvaløya i går ettermiddag.
Politiet fikk melding om ulykken klokken
16.19.
– Det dreier seg om en bil som har kjørt
inn i en annen, sier operasjonsleder Trond
Amundsen ved Tromsø politistasjon.
Ifølge et tips til itromso.no skal det dreie

Brøt seg inn i bil

seg om en Nissan x-trail som ble påkjørt
bakfra mens føreren ventet på å kjøre inn
på veien. Det oppsto ikke personskader i
krasjen, men på grunn av lekkasje fra den
ene av bilene, ble det ene kjørefeltet sperret
for trafikk. Det oppsto dermed køer i
begge retninger, men disse løste seg opp da
politiet avsluttet oppdraget.

EN TROMSØMANN er tiltalt for å ha stjålet fra en avlåst personbil i en garasje i april i år. Mannen skal ha brutt opp døra på førersida og stjålet med seg vognkortet, servicehefter, instruksjonsbøker,
et par solbriller og en lommelykt. Gjenstandene ble funnet to måneder senere under ei ransaking av mannens bopel etter at han
hadde blitt pågrepet for bruk av amfetamin. Dette ble oppdaget da
mannen kjørte personbil uten gyldig førerkort. Mannen er tiltalt
for grovt tyveri, amfetaminbruk og for å kjøre uten gyldig førerkort. Saken kommer opp for retten neste uke.

Tilbakebetaler
partistøtte

Senterpartiet innser at
støtten partiet mottok fra
Troms Kraft var i strid
med reglene, og betaler
tilbake pengene.
Ifølge Dagens Næringsliv har
Troms Kraft og Eidsiva Energi i
Hedmark støttet Senterpartiet
med henholdsvis 200.000 og
500.000 kroner.
– Vi er nå blitt klar over at
pengestøtten er i strid med innskjerpingen av partistøtteregelverket i 2005 om at offentlig eide
selskaper ikke kan gi slik støtte.
Bare private kan gjøre det, sier
fylkesleder i Troms Senterparti,
Ivar B. Prestbakmo til NRK.
Venstres Jonas Stein Eilertsen
mener Troms Krafts styreleder
Odd Roger Enoksen må trekke
seg som følge av pengestøtten.
– Det er helt uakseptabelt at et
offentlig eid selskap som Troms
Kraft blander seg inn i partipolitikken med ukritisk støtte til enkeltpartier, sier Jonas Stein
Eilertsen, som også mener at flere
i Troms Kraft-toppen må vurdere
sin stilling.
– Dette vitner om at ledelsen i
Troms Kraft overhodet ikke har
forståelse for sin rolle som et offentlig eid selskap. Etter min mening må eierne vurdere stillingen
til administrerende direktør,
Oddbjørn Schei og andre direktører i Troms Kraft som har vært
ansvarlig for denne slutningen,
sier Eilertsen i en pressemelding.
Venstremannen vil ta opp
saken i neste formannskapsmøte,
som er 20. september.
ÅSGEIR JOHANSEN
asgeir.johansen@htg.no
TORBJØRN O. KARLSEN
torbjorn.karlsen@htg.no
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AVHØRES: Tidligere fengselsleder Liv-Rigmor Eidissen må stille i avhør.

Fengselssaken blir
etterforsket likevel
Fengselssaken skal likevel etterforskes.
Det har statsadvokaten i Hordaland
avgjort. Nå blir det avhør av tidligere
fengselsleder.
Den mye omtalte fengselssaken
får en ny omdreining etter at
Statsadvokaten i Hordaland likevel igangsetter etterforskning av
påstått dokumentfalsk i forbindelse med en soningssak i Tromsø
fengsel.

Krever avhør
– Jeg er overhodet ikke overrasket.
Det er innlysende at dette forholdet skal etterforskes, uttaler advokat John Christian Elden, som
klaget til statsadvokaten etter at
politiet i Bergen 7. juli bestemte
seg for å henlegge anmeldelsen av
tidligere fengselsleder Liv-Rigmor Eidissen.

Elden representerer 28 leger
som mener Eidissen forfalsket et
notat som skulle dokumentere at
hun fikk klarsignal fra overlege
Odd Nilsen om at en pasient, som
også var soningsfange, kunne
skrives ut og fortsette soning i
fengselet. Fangen ble overført til
fengselet, og forsøkte der å ta sitt
eget liv.

Soningsdyktighet
Statsadvokat Walter Wangberg
fastslår at saken må etterforskes
før han kan treffe et påtalevedtak.
Han ber derfor om at det iverksettes avhør både av Liv-Rigmor Eidissen og av overlege Odd Nilsen,
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– VI MENER denne etterforskningen er helt grei.
Den vil bringe ting på det
rene. Ingen har jo så langt
spurt min klient om hennes versjon.
Det sier advokat Nils Aga
som representerer tidligere
fengselsleder Liv-Rigmor
Eidissen.
Han tror ikke statsadvokatens beslutning skyldes
mistanke om straffbare forhold.

– Man vil vel tilfredsstille klagerne slik at man
unngår beskyldninger i
ettertid om at påtalemyndigheten støtter opp om
sine egne.
Aga sier det er helt naturlig at Eidissen stiller
opp i avhør på lik linje med
andre berørte parter i
saken.

samt at det hentes inn journaler
fra Åsgård psykiatriske sykehus
og fra fengselet.
«I forhold til sykehuset er det
spesielt viktig å få klarlagt hvorvidt innsatte ble vurdert å være
soningsdyktig ved tilbakeføringen til fengselet», skriver statsadvokaten.
Beslutningen er en marsjordre
til Hordaland politidistrikt, som
skal stå for etterforskningen.
– De må etterforske om dette
uriktige dokumentet er forfalsket
med vilje, eller om det er et hendelig uhell – selv om jeg ikke kan
se hvordan det kan ha skjedd, sier
Elden til iTromsø.
Han tror etterforskningen vil
vise at dokumentet er bevisst forfalsket.
– Dokumentet taler for seg selv.
Legen var ikke på jobb den dagen
notatet er datert, og det vil vel

komme fram i avhør om han står
ved sin tidligere forklaring.

Unødig belastning
Fengselslege Kjetil Karlsen – som
er blant de 28 anmelderne – er
glad for statsadvokatens beslutning.
– Saken er tjent med at forholdet vi har anmeldt omsider blir
etterforsket på en forhåpentligvis
forsvarlig måte. Den lange ventetida har vært en unødvendig belastning for alle parter i saken.
John Christian Elden regner
med at etterforskningen kommer
i gang raskt, og at det følges opp
påtalemessig dersom det blir påvist straffbare forhold.
– Jeg forventer at saken følges
opp strafferettslig, slik det skjer i
andre saker.
INGER PRÆSTENG THUEN
inger.thuen@itromso.no

FENGSELSSAKEN
■ En langvarig strid mellom ledelsen og helsepersonell i Tromsø fengsel
toppet seg i februar 2008 da fengselslege Kjetil Karlsen beskyldte daværende fengselsleder Liv-Rigmor Eidissen for å ha tilsidesatt medisinskfaglige råd.
■ Karlsen mente dette medvirket til at en innsatt i fengselet kunne ta sitt
eget liv.
■ En annen fange forsøkte å ta sitt liv etter at han ble tilbakeført fra Åsgård
til fengselet for å fortsette soning. I denne saken er fengselslederen anmeldt for dokumentfalsk.
■ 28 leger står bak anmeldelsen. Saken ble tidligere i år overført til Hordaland politidistrikt på grunn av inhabilitet i Troms.
■ Statsadvokaten i Hordaland har nå besluttet at saken skal etterforskes.

