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R UN E L E A N D E R H A N SE N F. 06.12.55 - TILSVAR TIL A N K E
Det vises til støtteskriv fra advokat John Raknes i anledning Rune Leander Hansens anke over
Haugaland tingretts fengslingskjennelse av 23.10.08. Påtalemyndigheten vil komme med følgende
merknader:
1. Forsvarets vurdering av spørsmålet om skjellig grunn til mistanke får stå for hans egen
regning. Påtalemyndigheten viser til tbgrettens vurdering, som en i all hovedsak deler.
2.

Hensynet til cn effektiv beskyttelse av fotngctmcdc tilsier at siktedes behov for å kontakt
med egne barn ma vike og at hans dyr må ivaretas på andre måter. Han er ikke undergitt
restriksjoner og vil under fengselsopphold kunne ha nødvendig kontakt med involverte
instanser hva gjelder forberedelse til barnefordelings- og bamevemssaken.

3. Påstanden om at sak angående trusler mot foma^tnede £ca 07.04.08 registrert ved Hedmark
politidistrikt skal være henlagt medføret ikke riktighet Undertegnede har konferert med
den påtalcansvarlige ved Hedmark politidistrikt og det er ingen saker der med Rune
Leander Hansen som mistenkt som er henlagt. Det er registrert uavgjort trusselsak med
Trude Monica Hansen som fomsermet, med gjemingsdato 07.04.08.
4. Fengslingssurrogatet antas ikke tilstrekkelig til å ivareta hensynet ril tilstrekkelig beskyttelse
av fornærmede.
5. Avhør av flere av siktedes bam tilsiktes gjennomført.
6. Til orientering vedlegges gjenpart av vedtak fra Fylkesnemnda i Rogaland av 27.06.2008^
som til cn viss gtad er omtalt i støtteskrivet Vedtaket ble dessverre utelatt ved oversendelse
av dokumentene.
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