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– Bygda må hjelpe familiene
Av:
Forsvarer Gunnar Øystein Helgevold ber lokalsamfunnet ta seg av begge de rammede familiene
etter drapet på Hommersåk.
– Det har vært noen verbale spark i pauser her i retten, fortalte forsvarer Gunnar Øystein Helgevold
i sin prosedyre i går.
Han benyttet anledningen til å vende seg mot publikum i salen, som for en stor del besto av familie
og venner av de to tenåringene, og andre interesserte fra lokalsamfunnet. Helgevold tok opp den
betente stemningen som råder etter drapet.
To familier, som i 18 år har bodd bare få hundre meter fra hverandre, har på hver sin måte fått livet
snudd på hodet. Den ene ble fratatt datteren og søsteren Ingrid-Elisabeth Berg, mens den andre
opplevde at sønnen og broren ble drapsmann.
– Inkluderende
Helgevold understreket hvor viktig det vil være med et inkluderende lokalsamfunn der folk snakker
med hverandre, slik at ikke drapet skaper splid som kan vare i generasjoner.
– Uansett ståsted i denne saken skal jo alle tross alt forsøke å komme seg videre i den samme
bygda, sa Helgevold, før han la ned påstand om at retten behandler 17-åringen på mildeste måte.
Førstestatsadvokat Harald L. Grønlien la ned påstand om 11 års fengsel, etter å ha understreket at
påtalemyndigheten mener drapet ligger tett opp til overlagt. Politiet innstilte også på tiltale for
overlagt drap, men statsadvokaten og Riksadvokaten landet på forsettlig.
Grønlien trakk fram flere straffskjerpende momenter i sin prosedyre, blant annet det faktum at 17åringen mens kjæresten lå på bakken, truffet av to skudd, løsnet nye tre skudd mot brystet hennes.
– Dette framstår som en henrettelse, sa Grønlien.
Vurderte forvaring
Påtalemyndigheten har også vurdert å legge ned påstand om forvaring for 17-åringen, men kom til
at en lang fengselsstraff vil være tilstrekkelig. Straffepåstanden er to år mildere enn den ville vært
for en voksen person i en tilsvarende sak.
Forsvareren mener påstanden om 11 års fengsel er for streng, og at aktor burde tatt større hensyn til
17-åringens tilståelse og hans unge alder.
Bistandsadvokat Gyrid Holmen la ned påstand om at 17-åringen må betale 250.000 kroner i
oppreisning til hver av Ingrid-Elisabeth Bergs foreldre, i tillegg til en erstatning for økonomisk tap
på drøye 70.000 kroner.
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Høyesterett har fastsatt en norm på 120.000 kroner i oppreisning til foreldre av barn som blir drept.
– Jeg mener det er grunn til å gå ut over det beløpet i denne saken, sa Holmen.
Hun pekte blant annet på at foreldrene har ansvar for to gjenlevende døtre. Loven gir ikke dem rett
til oppreisning etter drapet på søsteren.
Dom i saken faller førstkommende onsdag.
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