
Skriv ut 
Rogalands Avis på Internett [Publisert 25.01.2006 - 08:13] 

– Ikke verre enn andre steder  
Av: LIV SOLLI OKKENHAUG, HELGE O. SVELA, LARS IDAR WAAGE (foto) og ROY 
STORVIK (foto)  

Politi, helsevesen og skole avviser at ungdomsmiljøet på Hommersåk er hardere enn andre steder. 

– Det er ikke noe ved Hommersåk som skulle tilsi at det kunne skje her, heller enn andre steder, sier 
politioverbetjent Finn Rødland i Sandnes-politiet om drapet på Ingrid-Elisabeth Berg.  

Han er leder for seksjonen for problemorientert politiarbeid i Sandnes, og har ansvaret for politiets 
forebyggende arbeid i kommunen.  

– Det er ikke mer ungdomskriminalitet på Hommersåk enn i andre bydeler i Sandnes. Dette svinger 
fra år til år, akkurat nå er det Lura og Trones-området som ligger høyest på statistikken, sier 
Rødland. 

– Ufortjent  

– Vi har absolutt fått et ufortjent dårlig rykte. Vi er vel et gjennomsnitt av Norges befolkning, 
verken verre eller dårligere, sier rektor Kåre Inge Olsen på Riska ungdomsskole.  

Han får støtte fra kommunens psykiatriske ungdomsteam, som heller ikke har registrert flere 
problemer i Hommersåk enn andre bydeler.  

– Vi som bor her, kjenner oss ikke igjen slik bygda er omtalt i mediene. Hvis det skjer noe i andre 
bydeler, skriver avisene bare Sandnes. Hvis det derimot skjer her, står det alltid at det var på 
Hommersåk, sier Olsen. 

– Hasj på skolen  

Likevel legger verken rektoren eller politiet skjul på at Hommersåk har sine problemer, blant annet 
med ungdom og rus.  

– Jeg er sjokkert over hvor lett tilgjengelig alkohol er. Både det og verre ting, sier 
ungdomsskolerektoren.  

I vinter sendte helsesøster på Riska ungdomsskole en bekymringsmelding til politi og barnevern, 
etter konkret mistanke om at enkelte elever brukte hasj i skoletiden.  

– Når foreldre melder fra om at elever røyker hasj i skoletiden, må vi ta det alvorlig. Vi har funnet 
brukerutstyr i området rundt skolen og ved idrettshallen, sier helsesøster Gunn Synnøve Refsland.  

Tragedier  

Drapet på Ingrid-Elisabeth Berg natt til søndag er ett av flere tragiske dødsfall lokalsamfunnet har 
opplevd.  
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I 2001 døde en ung gutt etter et slagsmål på en buss. På vei hjem fra en minnestund få dager senere 
omkom en av guttens venner i en bilulykke.  

– Ungdommene her er forstandige, og kommer seg gjennom dette. Jeg tror vi trenger tid og ro. At vi 
snakker om det som har skjedd. Dette er en tragedie både for dem som mistet jenta si, og for den 
andre familien. Vi bor tett på hverandre her, og elevene har omtanke for begge familiene, sier rektor 
Kåre Inge Olsen.  
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