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Vil ha 11 års fengsel
Av: Mari Rollag Evensen | Liv Solli Okkenhaug
Aktor Harald L. Grønlien ba om 11 års fengsel for 17-åringen som er tiltalt for drapet på IngridElisabeth Berg (16).
Rettssaken etter drapet på Ingrid-Elisabeth Berg (16) er inne i sin siste dag. Aktor,
førstestatsadvokat Harald L. Grønlien, la i sin prosedyre ned påstand om 11 års fengsel for 17åringen som er tiltalt for drapet.
Grønlien signaliserte både før rettssaken og i sin prosedyre at aktoratet ville legge ned påstand om
streng straff for 17-åringen. Forsettlig drap har en strafferamme på 15 år i fengsel.
Årsaken til at aktor ba om mindre enn maksimalstraffen, er ifølge Grønlien tiltaltes unge alder. Hvis
gutten hadde vært voksen, ville det være naturlig å legge ned påstand om opptil 14 års fengsel.

Overlagt drap
I prosedyren nå i morges kom det fram at politiet ville at tiltalen skulle lyde på overlagt drap.
Overlagt drap har 21 års strafferamme.
Aktor Grønlien sa til retten i dag at både statsadvokaten og riksadvokaten vurderte tiltalen nøye,
men kom fram til forsettlig drap.
– Etter påtalemyndighetens syn er det nærhet til både overlegg og andre skjerpende omstendigheter.
At vi her er opp mot en grense må vektlegges i straffeutmålingen, sa Grønlien til retten.
Som skjerpende omstendigheter vektla Grønlien at de to prøveskuddene 17-åringen skjøt hjemme
på rommet sitt, viser at han en klar tanke om å faktisk bruke våpenet mot Berg, ikke bare skremme
henne med det.
17-åringen ble trodd på utsaget om at han bare planla å skyte henne i foten. Den tiltalte gutten sa
dette i politiavhør morgenen etter drapet.

Ba om streng straff
Familien til den drepte jenta har tidligere gitt uttrykk for at de er skuffet over at datterens
drapsmann ikke ble tiltalt for overlagt drap. Da jentas foreldre vitnet i retten i går, ba de om at 17åringen får streng straff.
Guttens mor, som også vitnet i går, sa til retten at hun var opptatt av at sønnen skulle ta sin straff,
men ba samtidig om at han får oppfølging mens han soner straffen.
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