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annonse

UTESTENGT: Den ene fengselspresten ved Agder fengsel, avdeling Froland, er fratatt
sikkerhetsklareringen. Dermed er han også i realiteten utestengt fra de innsatte han er satt til å
hjelpe. Foto: Eline Storsæter

Fengselsprest stenges ute fra fengselet

 Fengselspresten er fratatt sikkerhetsklareringen og slipper ikke lenger
inn i fengslet i Froland. Dermed mister de innsatte et viktig velferdstilbud.
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Mens de innsatte ikke slipper ut av

høysikkerhetsfengselet i Froland, er det nå

like vanskelig for fengselspresten å slippe

inn.

Uten sikkerhetsklarering – som det er

ledelsen ved fengselet som utsteder, er

fengselspresten i realiteten ilagt

yrkesforbud.

Agderposten kjenner til at tilbakekallingen

av sikkerhetsklareringen skyldes

konfrontasjoner som fengselspresten skal

ha hatt med noen av de ansatte ved

fengselet i Froland.

Ingen ulovligheter
Fengselspresten skal ikke ha begått

ulovligheter i fengselet, og han skal heller

ikke ha lagt seg ut med innsatte. Men er

kjent for å være den som sier ifra når det

oppstår forhold han ønsker å påpeke i

forhold til ansatte og ledelse.

Dette skal, etter det Agderposten har

grunn til å tro, falt noen svært tungt for

brystet.

Nå har ledelsen ved fengselet fratatt

presten sikkerhetsklareringen og utestengt

ham på ubestemt tid.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I realiteten betyr dette yrkesforbud for

presten og tap av et viktig velferdstilbud

for de innsatte, som sitter innelåst bak

høye gjerder og tjukke murer.
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Kom som et sjokk
Tilbakekallingen av sikkerhetsklareringen

skal ha kommet som et sjokk på presten.

– Tilbakekallingen er et resultat av en

lengre prosess. Det er også blitt gjort i

forståelse med Den norske kirke som er

arbeidsgiver for alle prester som arbeider i

norske fengsler, sier

kommunikasjonsdirektør Paal espen

Hambre i Kriminalomsorgen.

Dette får stiftsstyreleder i

Presteforeningen for Agder og Telemark,

Albert Martin Walla, til å reagere.

Han ønsker ikke å kommentere innholdet i

de påstandene som ledelsen ved fengselet i

Froland nå retter mot den utestengte

fengselspresten. Men på et generelt

grunnlag, som tillitsvalgt for prestene i

Den norske kirke, sier han dette:

– Når en fengselsprest kan miste

sikkerhetsklareringen, uten at verken den

ansette eller tillitsmannsapparatet hans er

blitt varslet, kan dette være en fare for

rettssikkerheten.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vil opptre ryddig
Personalsjef Bjarne Nordhagen i Agder og

Telemark bispedømme, som formelt er

prestens arbeidsgiver, er også svært

ordknapp ettersom dette ifølge ham er en
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personalsak han ikke ønsker å

kommentere i avisen.

– Det eneste jeg kan si er et vi vil opptre

ryddig som arbeidsgiver for en av våre

ansatte, samtidig som vi ønsker en

konstruktiv dialog med fengselet, sier han.

Agderposten har også forsøkt å komme i

kontakt med fungerende fengselsleder ved

fengselet i Froland, Geir Jensen, men han

henviser altså til kommunikasjonsdirektør

Paal Espen Hambre i Kriminalomsorgen.

I tillegg til at Paal Espen Hambre bekrefter

at tilbakekallingen av

sikkerhetsklareringen er et resultat av en

lengre prosess, angivelig i forståelse med

Den norske kirke som er prestens

arbeidsgiver, legger

kommunikasjonsdirektøren i

Kriminalomsorgen til dette:

– På et generelt grunnlag sitter det veldig

langt inne å tilbakekalle

sikkerhetsklareringen til en fengselsprest.

Når noe slikt likevel skjer, er det

tungtveiende grunner for dette.

Den aktuelle fengselspresten, som er en av

to prester ved fengselet i Froland, skal ha

jobbet der siden åpningen. Før dette skal

han ha arbeidet seks år som sykehusprest

for mennesker i svært vanskelige

livssituasjoner – uten at det der skal ha

oppstått noen konflikter.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
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Har engasjert advokat
Blant fangene i Froland fengsel skal han,

etter det Agderposten kjenner til, også

være godt likt.

Hva som derfor er årsaken til at det skal

ha skåret seg så fullstendig med ledelsen,

at de fratar ham sikkerhetsklareringen, er

det til nå ingen som har ønsket å

kommentere.

– Dette er en sak jeg på det nåværende

tidspunkt ikke ønsker å kommentere, sier

prestens advokat, Sigurd Klomsæt.

NYHETER
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Journalist
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