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– Forebygging av 
ungdomskriminalitet 
bør starte i barnehagen
SANDNES: Nå  
vil både Sandnes  
kommune og  
opposisjonspartiene  
ta tak i det utfordrende 
ungdomsmiljøet i 
Sandnes.

Håkon Jonassen Norheim 
hakon.norheim@aftenbladet.no

Aftenbladet har hatt flere 
medieoppslag denne høsten 
om det tøffe ungdomsmiljøet 
i distriktet.
Onsdag skrev vi blant annet 
at Sør-Vest politidistrikt had-
de registrert 124 narkotika-
lovbrudd blant ungdom un-
der 18 år i Stavanger og Ryfyl-
ke driftsenhet. 

Det har også vært flere sa-
ker fra Sandnes, og nå legger 
opposisjonspartiene i Sand-
nes, Høyre, Venstre og KrF 
frem et tekstforslag til øko-
nomiplanen for 2019–2022, 
hvor de ber rådmannen utre-
de og øke kapasiteten til fore-
byggende enhet eller tilsva-
rende.

Ruspolitisk handlingsplan
Sandnes kommune jobber 
i disse dager med ruspoli-
tisk handlingsplan for 2019–
2022, hvor høringsfristen ak-
kurat er over. 
De foreslår å styrke ung-
domsteamet, og vil ansette 
flere ungdomskoordinatorer 
i fast stilling. 

De foreslår også å ska-
pe attraktive rusfrie arena-
er, møtepunkt og aktiviteter 
for barn og unge, og utvikle 
ungdomsteamet med drop-
in-lokaler i sentrum. Planen 

skal behandles politisk i ja-
nuar. 
Ragnvald Nilsen (H) er lærer 
og far til barn i ungdomssko-
lealder, og har god kjennskap 
til ungdomsmiljøet. Han vet 
det foregår avtalte slåsskam-
per, såkalt beefing og klikk-
dannelser mellom gjenger i 
Sandnes. 

– Det er et økende problem. 
Foreldre er bekymret, og det 
bør bystyret også være, me-
ner Nilsen. 

Nilsen tror tiltak må settes 
inn allerede i barnehage-al-
der.

– Ungdomskoordinato-
rene i Sandnes ønsker at de 
kan være nok folk uten at de 
trenger å si nei til å delta på 
foreldremøter. De vil fortelle 
og snakke til de aktuelle mål-
gruppene. For et par uker si-
den ble de invitert til å fortelle 
om dette temaet i en barneha-
ge. Vi må begynne såpass tid-
lig, tror jeg, sier han. 

Derfor vil de gjøre noe med 
lavterskeltilbudet i byen, og 
treffe ungdommene på de 
plassene de er. 

– Sett inn tidlig
Også Sveinung Wathne, po-
litioverbetjent ved Sandnes 
politistasjon, er klar på at inn-
satsen mot unge kriminelle 
må settes inn tidlig.

– Jeg er sikker på at om du 
snakker medpersonell i bar-
nehage og barneskole, så 
kan de ganske raskt peke ut 
barn som senere står i fare for 
å havne i risikosonen. Jeg hø-
rer fagfolk rundt si at vi tid-
lig burde gå inn og rette opp 
uønsket adferd. Jo tidligere jo 
bedre. sier Wathne. 

Foreldre er bekymret, og det bør bystyret også være, mener Høyre-
politiker Ragnvald Nilsen, til venstre. Partikollega Thor Magne  
Seland, til høyre.
c JARLE AASLAND 

Snart siste sjanse for gratis HPV-vaksine
Nesten 120 000 unge kvinner har de siste to årene fått gratis 
HPV-vaksine og dermed mindre risiko for livmorhalskreft. 
Snart fases tilbudet ut.Programmet sørger for at kvinner født i 
perioden 1991–1996 får tilbud om vaksinen som beskytter mot 
HPV-viruset, som blant annet kan føre til livmorhalskreft. Den-
ne vaksinen har fra 2009 blitt gitt til alle jenter i sjuendeklasse, 
men de som gikk på skolen før dette, har altså ikke fått den.

De som er i målgruppen må starte vaksinasjonen innen ut-
gangen av desember. Det er nemlig siste mulighet for å ta første 
dose før ordningen avvikles. Dose to og tre må være tatt innen 
1. juli 2019.

Ekspertene 
delte om Wiraks 
Facebook-stopp
SOSIALE MEDIER: 
Når Sandnes-ordføreren 
dropper sosiale medier  
på grunn av dårlig  
debattklima, kan det 
være en viktig markering, 
tror Westerdals-professor.
 
Magnus Ekeli Mullis 
magnus.mullis@aftenbladet.no

Onsdag fortalte Stanley Wirak 
(Ap) til Aftenbladet at han vil-
kutte ut sosiale medier, blant an-
net på grunn av et dårlig debatt-
klima. Reaksjonen kom etter en 
turbulent Facebook-debatt der 
Wirak kritiserte idrettsledere for 
å si nei til ishall i Sandnes. Om 
det er lurt for en ordfører å holde 
seg unna sosiale medier, er ek-
spertene delte om.

– Hvis han velger å droppe so-
siale medier på grunn av et dårlig 
debattklima, så kan det være en 
viktig markering fra en sentral 
politiker. Han kan absolutt lyk-
kes med å profilere seg på å øn-
ske en bedre debatt, og det kan 
oppfattes som et tydelig stand-
punkt, sier Anders Olof Larsson, 
professor ved Westerdals insti-
tutt for kommunikasjon og de-
sign på Høyskolen Kristiania.

Mindre viktig
Sammen med UiO-professor Eli 
Skogerbø publiserte Larsson tid-
ligere i åren studie der forskerne 
blant annet konkluderte at sosi-
ale medier er mindre viktige for 
region- og kommunepolitikere 
enn for riks- og stortingspolitike-
re. Wiraks utspill resonnerer med 
det forskerne allerede vet om 

hvordan lokalpolitikere tenker, 
ifølge Westerdals-professoren.

– Har politikernes bruk av so-
siale medier en positiv virkning 
på demokratiet?

– Det er tosidig. Det er posi-
tivt at flere får muligheten til å ha 
kontakt med sentrale politikere 
og engasjere seg i politikk. Samti-
dig så er det problematisk at kom-
munikasjonen ofte blir usaklig, 
og debatten havner ofte på et vill-
spor der ganske ekstreme ytrin-
ger florerer, sier Larsson.

Sosiale medier-spesialist Ja-
net Usken følger selv Stanley 
Wirak i sosiale medier, og har 
et positivt inntrykk av måten 
Sandnes-ordføreren kommu-
niserer på. Usken, som jobber i 
sandnesbaserte Trollweb Solu-
tions, mener Wirak gjør en tabbe 
om han dropper sosiale medier.

– Jeg ville absolutt ikke drop-
pet sosiale medier. Man må 
være der velgerne er, og det er 
blant annet på Facebook. Å log-
ge ut vil skape avstand, og det 
vil bli vanskeligere å ta kontakt. 
Mange bruker mye tid på sosiale 
medier, men ikke på mange an-
dre arenaer. Derfor kan man nå 
en unik gruppe mennesker som 
man ellers ikke ville truffet, sier 
Usken.

BI-lektor Cecilie Staude me-
ner, i motsetning til Westerdals-
professor Larsson, at sosiale me-
dier er svært viktig for lokalpoli-
tikere.

– Mange lokalpolitikere får 
mye igjen for aktivitet i sosiale 
medier i valg og gjennomslag i 
politiske saker, men det krever 
en del av politikeren som per-
son. Man må tåle motstand og 
håndtere henvendelser profe-

sjonelt. Å slette kommentarer og 
tråder er ikke forenlig med god 
debattkultur, sier Staude.

– Wirak mener debattklima-
et er for dårlig, og ser ikke lenger 
nytten med sosiale medier. Har 
han et poeng?

– Man er selv en viktig bidrags-
yter til hvordan debatten utvi-
kler seg. Hvis man ikke beher-
sker måten man kommuniserer 
på i sosiale medier, kan det være 
mer skadelig enn å ikke delta. Et 
positivt initiativ kan fort bli ne-
gativt i kommentarfeltet, og hvis 
man ikke svarer på en ydmyk og 
lydhør måte, kan det fort bli yt-
terligere negativt, sier BI-lektor.

Mer profesjonalisert
BI-lektor Staude er spesialist på 
markedsføring, og sier politiker-
nes Facebook-bruk har endret 
seg mye de siste årene.

– Sosiale medier er mer profe-
sjonalisert. Det er oppsiktsvek-
kende at en politiker sletter inn-
legg, og det er sjeldent man ser 
nå til dags. Det virker som at de 
fleste politikere skjønner spille-
reglene, sier Staude.

Da sosiale medier-spesialist 
Janet Usken leste Aftenbladets 
sak om at Wirak ville kutte ut so-
siale medier, tenkte hun umid-
delbart at det var en dårlig idé.

– Sosiale medier er et sted 
Wirak kan mobilisere. Dersom 
ordføreren vil engasjere eller 
spørre befolkningen om råd, er 
Facebook riktig sted. Han må 
bare stå i det når det stormer, 
sier Usken.

Aftenbladet forsøkte gjennom 
ettermiddagen torsdag å nå ord-
fører Stanley Wirak for en kom-
mentar - uten hell. 

– Det nytter ikke å legge ut meninger selv, det er det ikke klima for, sa Sandnes-ordfører Stanley Wirak til Aften-
bladet onsdag. Nå holder ordføreren seg vekke fra sosiale medier. Bildet er tatt i anledning folkeavstemningen om 
kommunesammenslåing i 2016, der Wirak satt sammen med Pål Morten Borgli (Frp) og Sofie Margrethe Selvikvåg 
(Sp).
c FREDRIK REFVEM 


