
Krever trolig streng straff  
Førstestatsadvokat Harald L. Grønlien kommer trolig til å legge ned en streng påstand om straff for 
17-åringen.  
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Tips en venn om denne saken  
Skriv ut denne siden  

 
Se større bilde  
Foto Roy Storvik I retten: Førstestatsadvokat Harald L. Grønlien (til venstre) og forsvarer Gunnar 
Øystein Helgevold før retten ble satt i går. Grønlien vil trolig kreve en lang fengselsstraff for den 
drapstiltalte 17-åringen.   

Les også  
� – Vi mistet solstrålen vår  
� – Jeg ville ha respekt  

Familien til den drepte Ingrid-Elisabeth Berg har tidligere gitt uttrykk for at de er skuffet over at 
datterens drapsmann ikke ble tiltalt for overlagt drap, som har en strafferamme på 21 års fengsel. 
Forsettlig drap, som 17-åringen har erkjent seg skyldig i, straffes med seks til 15 år.  

Aktor, førstestatsadvokat Harald L. Grønlien legger ikke skjul på at tiltale for overlagt drap er blitt 
vurdert.  

– Det er nøye vurdert både på politinivå, hos statsadvokaten og hos Riksadvokaten, sier han.  

Til slutt kom påtalemyndigheten fram til at en må legge til grunn 17-åringens forklaring om at han 
ikke planla å drepe kjæresten, men ville skade henne.  

– Der det er tvil, skal den komme tiltalte til gode, sier Grønlien.  

Han mener likevel at drapet ligger så nært grensen for å være overlagt, at det bør få konsekvenser for 
straffutmålingen.  

– Det vil du kanskje få høre meg si i prosedyren, ja, sier Grønlien til Rogalands Avis.  

I sin utspørring av rettspsykiater Michael Setsaas signaliserte Grønlien også at psykiaternes 
bekymring for risikoen for framtidig voldsatferd fra 17-åringen kan bli et argument når han skal 
forelå straff.  

– Vi finner personlighetskomponenter som gir grunnlag for sterk bekymring, sa Setsaas.  

Forsvarer Gunnar Øystein Helgevold påpekte imidlertid at 17-åringen har fungert godt i både idretts- 
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og jobbsammenheng, og at dette bør få betydning.  

Helgevold arbeider nå parallelt med sakens gang i rettssystemet for at 17-åringen skal få god 
oppfølging i fengselet, noe rettspsykiaterne mener er helt nødvendig.  
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