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Haugesunds Avis Nyheter

Var en respektert lokalpolitiker

Av:
Tekst: HANS INGE
RINGODD

Den varetektsfengslede psykologen har en fortid som
lokalpolitiker i KrF.

Publisert mandag 01. november 2010 kl. 14:55.
Sist oppdatert mandag 01. november 2010 kl. 16:41.

   

HAUGESUND: Mannen var innvalgt i kommunestyret i en av kommunene på
Haugalandet i perioden 1992-95. Han var også vararepresentant til
formannskapet, og satt i skolestyret i samme valgperiode.

LES OGSÅ: GJORDE ETT AV TIDENES STØRSTE BESLAG

- Han var en person folk hadde veldig stor tillit til. Politisk ble han oppfattet som
grundig og veldig interessant å samarbeide med, sier ordføreren i kommunen.

Ordføreren ble kjent med saken mandag.

VET DU NOE OM DENNE SAKEN? TIPS OSS PÅ 52 72 22 22
ELLER SEND EPOST

- Du blir rystet når du hører om slike ting. Det er bare fryktelig og trist.

Advarer mot hysteri
Ordføreren påpeker at det alltid er mange personer involvert i slike saker, og er
opptatt av at disse blir ivaretatt på en god måte.

Ordføreren understreker også at politiet nå må få ta seg av etterforskningen av
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saken.

LES OGSÅ: HELSETILSYNET VIL UNDERSØKE PSYKOLOGENS VIRKSOMHET

- Det er viktig at hysteriet ikke tar oss. Vi har ingen grunn til å tro at det har skjedd
noen overgrep mot barn. Mannen blir etterforsket for å ha lastet ned
barnepornografi på internett, understreker ordføreren.

KrF-lederen i den aktuelle kommunen kom inn i lokalpolitikken etter at den
varetektsfengslede psykologen ga seg i 1995.

- Det er bare trist når slike ting skjer, sier lokallagslederen.

Les Haugesunds Avis som ePaper eller bestill papirutgaven.
Anbefal 29 personer anbefaler dette. Vær den første blant vennene dine.
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