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annonse

SLIPPER IKKE INN: Fengselsprest Eivind Stie slipper ikke lenger inn til fangene han er satt til å
hjelpe i Agder fengsel, avdeling Froland. Agderposten har møtt fengselspresten og fått hans
versjon av dramaet som nå utspiller seg ved fengselet i Froland. Foto: Arne Ingmar Eggen

Nå slipper han ikke lenger inn til innsatte han skal
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 Presteforeningen er skremt over det som blir beskrevet som
maktmisbruk fra fengselsledelsens side etter at fengselsprest Eivind Stie
nå er utestengt fra å gjøre jobben sin blant de innsatte i Froland fengsel.

Arne Ingmar Eggen
aie@agderposten.no
Publisert: 07.06.2022 06:00

Sist oppdatert: 19:56

Han har vært fengselsprest ved Agder

fengsel, avdeling Froland siden oppstarten

for to år siden.

Før dette fungerte Eivind Stie som prest

ved sykehuset i Arendal i seks år.

Men nå har alt skåret seg.

Ifølge Froland fengsel er Eivind Stie fratatt

sikkerhetsklareringen som gjør det mulig

for ham å slippe inn og gjøre jobben sin

blant de innsatte i fengselet.

I realiteten er presten ved Froland fengsel

gitt yrkesforbud.

Konfrontasjoner
Som begrunnelse for dette peker

fengselsledelsen på konfrontasjoner som

fengselspresten skal ha hatt med de

ansatte på fengselet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

LES OGSÅ

Fengselsprest stenges ute fra fengselet

Det skal også ha blitt reagert på at han

under et møte skal ha orientert ledelsen
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om hvilke rykter som går om noen

personer i den samme ledelsen.

– Det er vanskelig å oppfatte det som nå

skjer som noe annet enn en direkte

hevnaksjon etter dette møtet, sier advokat

Sigurd Klomsæt til Agderposten.

Etter at det i noen dager har versert

diverse rykter om fengselspresten som

ikke lenger slipper inn i fengselet, velger

Eivind Stie nå å fortelle sin versjon av

saken.

– Han er hel ved
Agderposten har møtt Eivind Stie, der han

i tillegg til advokaten sin også var omgitt

av kollega Anders Rosland ved fengselet i

Froland og stiftsstyreleder Albert Martin

Walla i Presteforeningen for Agder og

Telemark.

– Eivind Stie er det jeg vil kalle hel ved,

sier prestekollega Anders Rosland ved

fengselet i Froland.

– Det skremmer meg at noen bruker

makten sin på denne måten, sier
stiftsstyreleder Albert Martin Walla
i Presteforeningen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
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FENGSELSPREST I TRØBBEL: Fengselsprest Eivind Stie omgitt av sin advokat, Sigurd Klomsæt, og
stiftsstyreleder Albert Martin Walla i Presteforeningen for Agder og Telemark. Foto: Arne Ingmar
Eggen

Lengre prosess
Agderposten har prøvd å komme i kontakt

med fungerende fengselsleder Geir

Jensen, men han ønsker ikke selv å

kommentere saken.

Han henviser til kommunikasjonsdirektør

Paal Espen Hambre i Kriminalomsorgen

som velger å kommentere saken på denne

måten:

– 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, sier han og

fortsetter:
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– Tilbakekallingen er et resultat av
en lengre prosess. Den er også blitt
gjort i forståelse med Den norske
kirke som er arbeidsgiver til alle

presten som arbeider i norske
fengsler.

Tynt grunnlag
Hovedpersonen selv, Eivind Stie, forteller

at tilbakekallingen av

sikkerhetsklareringen hans kom som lyn

fra klar himmel.

– Tirsdag morgen ble jeg oppringt fra

personalsjefen ved bispekontoret om at

fengselet hadde vedtatt å ta fra meg

sikkerhetsklareringen. Jeg synes det er

svært merkelig at jeg til nå ikke har fått

gitt min versjon av den konflikten som nå

øyensynlig er oppstått, sier Eivind Stie.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi har ikke fått et eneste formelt varsel

om at noe var på gang, sier stiftsstyreleder

Albert Martin Walla i Presteforeningen for

Agder og Telemark.

– For meg som tillitsvalgt fremstår dette

som meget tynt, oppsummerer han det

som til nå er kommet fram.
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SJOKKERTE: Fengselsprest Eivind Stie (i midten) er i likhet med sin advokat Sigurd Klomsæt (t.h.)
og stiftsstyreleder Albert Martin Walla i Presteforeningen for Agder og Telemark, sjokkert over det
som nå har skjedd. Foto: Arne Ingmar Eggen

– Absurd
Fengselsprest Anders Rosland, som jobber

tett sammen med kollega Eivind Stie i

Froland fengsel, stiller seg også totalt

uforstående til det som nå har skjedd.

– Eivind er en prest som har en viktig

posisjon i fengselet. Han er der tidlig og

sent og stiller alltid opp når noen trenger

det, sier Anders Rosland til Agderposten.

Om det som nå har skjedd, har han bare

en ting å si:

– Helt absurd.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
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– Jeg er svært takknemlig for at jeg de

siste to årene har fått jobbe sammen med

Eivind. Han kan jeg reflektere fritt og

åpent sammen med og vi har svært gode

kolleger, sier han.

Anders Rosland karakteriserer

prestekollegaen sin som uredd og direkte.

Og som ikke er redd for å gi uttrykk for

hva han mener.

– Jeg mener dette er viktig i et fengsel.

Når en skal passe på et de innsatte får de

rettighetene de har krav på, må man noen

ganger være både uredd og direkte,

kommenterer Eivind Stie.

Bekymret for de innsatte
– Eivind Stie er ikke så bekymret for sin

egen person. Men han er bekymret for de

innsatte som nå lider, sier advokat Sigurd

Klomsæt.

Ifølge Klomsæt er det også innsatte ved

fengselet som nå reagerer på det som har

skjedd.

Ransdømte Erling Havnå har sittet elleve

år i fengsel og forteller at han selv har hatt

Eivind Stie som både fengsels- og

sykehusprest.

Også ransdømte Erling Havnå støtter

presten:

– Det er en tragedie for de innsatte ved

fengselet i Froland at Eivind Stie ikke

lenger får være fengselspresten deres. Han

er en prest som virkelig jobber for de
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innsatte. Men han er også en fyr som tør si

ifra og tale makta midt imot, sier Erling

Havnå.

– Det er mange nå som mister det eneste

trygge holdepunktet de har igjen her i

livet, slår Havnå fast.

– Stor ressurs
Selv om fengselet skal bygges på de tre

grunnpilarene åpenhet, trygghet og

nytenkning, føler Eivind Stie at han møter

lite av dette i det nye fengselet i Froland.

Selv er han sjokkert over det som nå har

skjedd etter flere år som prest i Den

norske kirke. I tillegg til at han er utdannet

som prest og maskinist – og i flere år seilte

i den norske handelsflåten, har Eivind Stie

en doktorgrad i medisinske fag.

Som ivrig kunstsamler, er hjemmet hans i

Lillesand prydet med store mengder kunst

på alle vegger.

– Det er fascinerende at fengselet i
Froland ikke har lært seg til å bruke

den fine ressursen som Eivind Stie
representerer, sier stiftsstyreleder
Albert Martin Walla i
Presteforeningen.

– Dette er en personalsak, bekrefter

personalsjef Bjarne Nordhagen i Agder og

Telemark bispedømme.

– Det eneste jeg kan si er at vi vil opptre

som en ryddig arbeidsgiver for en av våre

MENY

https://www.agderposten.no/
https://www.agderposten.no/kundesenter/bli-abonnent/


07.06.2022, 20:10 Nå slipper han ikke lenger inn til innsatte han skal hjelpe

https://www.agderposten.no/nyheter/na-slipper-han-ikke-lenger-inn-til-innsatte-han-skal-hjelpe/ 9/11

ansatte, samtidig som vi ønsker en

konstruktiv dialog med fengselet, sier han.

Nordhagen presiserer at det er fengselets

beslutning å inndra sikkerhetsklareringen.

– Som arbeidsgiver ble vi informert om

beslutningen og måtte ta den til

etterretning. Håpet fremover nå er en

snarlig og god dialog med begge parter,

konkluderer han.

IKKE ØNSKET: Fengselsprest Eivind Stie er av ledelsen ved fengselet ikke lenger ønsket som prest
ved fengselet i Froland. At en prest i realiteten blir gitt yrkesforbud skaper sterke reaksjoner fra
flere hold.

NYHETER

KONFLIKT  ARENDAL  FROLAND

Hei!
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Som journalist i Agderposten jobber jeg innenfor mange stoffområder - men med rett og krim som

mine spesialfelt. Der prøver jeg å speile det som skjer i nærmiljøet vårt, på godt og vondt. Har du tips

om saker du mener Agderposten bør gripe fatt i, er det bare å ta kontakt. Les også flere saker jeg har

skrevet.

Arne Ingmar Eggen
Journalist
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