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Politiet har ikke registrert en e
Politiet i Bergen har ikke
registrert noen tiggere i
år, til tross for at pengeinnsamlerne har plikt til
å melde seg.
Rune ChRistopheRsen
rune.christophersen@bt.no
MaRie Misund BRingslid
foto Rune nielsen

Politivedtektene for Bergen
krever at den som skal tigge på
lovlig vis melder seg for politiet.
I fjor ble 23 tiggere registrert
hos politiet i Bergen. Hittil i år
har ingen tiggere registrert seg,
ifølge Hordaland politidistrikt.
I går formiddag talte BT
seks tiggere i Byparken og på
Torgallmenningen. Fem av dem
opplyste at de var fra Romania,
mens én var norsk.

Vil ha tiggeforbud
Også politimester Geir Gudmundsen var ute i det vakre
vårværet, og benyttet sjansen til
å patruljere i sentrum.
– På en sånn dag er det
fantastisk å gå rundt i byen. Det
er bare hyggelige folk overalt,
sier han.
Politimesteren ser ikke på
tiggingen i Bergen som noe stort
problem for ordensmakten.
– Slik omfanget er nå, klarer
vi å håndtere det greit. Spørsmålet er om vi vil oppleve økt
tilstrømming hvis andre kommuner innfører forbud, sier han.
På stående fot kunne han
ikke kommentere at ingen
tiggere har meldt seg til politiet
så langt i år.
Regjeringen har gått inn
for en lovendring som vil gi
kommunene mulighet til å innføre lokale forbud mot tigging.
Ifølge Aftenposten ønsker både
Høyre og Fremskrittspartiet på
Stortinget å gå enda lengre, og
vil ha et nasjonalt forbud.
– Nei til forbud
Byrådet i Bergen sier foreløpig
nei til forbud.
– Vi mener ordningen vi har
i Bergen med registrering av
tiggere fungerer godt, sier
byrådsleder Ragnhild StoltNielsen.
Hun viser til at Bergen var
først ute, i januar 2010, med å
innføre meldeplikt.
– Vi har gode erfaringer
med denne ordningen. Den gir
politiet mulighet til å få oversikt
over hvem som driver pengeinnsamling på gaten, og en bedre
oversikt over miljøet, sier StoltNielsen.
– Men ifølge politiet er det

Vi mener det ikke er
aktuelt å forby tigging
fordi problemet ikke er
så stort
Ragnhild Stolt-Nielsen, byrådsleder

FOTPATRULJE: Politimester Geir Gudmundsen (til h.) ser ikke på tiggingen i Bergen som noe stort problem for politiet. I går var han på patrulje i sentrum
ikke en eneste tigger som har
registrert seg så langt i år?
– Det er ikke noe politiet har
tatt opp med meg. Hvis ingen
har meldt seg, må man oppfordre dem til å gjøre det. Jeg
forutsetter at politiet følger den
registreringsordningen vi har.
– Hva er det ved dagens
ordning du mener fungerer godt?
– Vi mener det ikke er aktuelt
å forby tigging fordi problemet
ikke er så stort. Men hvis mange
kommuner innfører forbud,
og vi får økt tilstrømming til
Bergen, må vi gjøre en ny vurdering. Inntil videre avventer vi og
ser situasjonen an, sier byrådslederen.

– Ikke prioritert
Stasjonssjef Olav Valland på
Bergen sentrum politistasjon
påpeker at det er den enkelte
tiggers plikt å melde seg til
politiet.
– Tidligere har vi hatt
aksjoner der vi har oppsøkt dem
på gaten, kontrollert identiteten
og pålagt dem å registrere seg på
politistasjonen. I år har vi ikke
prioritert det, fordi tiggingen
har vært relativt begrenset og
overkommelig, og på grunn
av andre oppgaver. Men vi har
uttalt tidligere at vi mener tigging bør forbys, og det mener vi
fremdeles.

fakta
tiggerforbud
Løsgjengerloven, som
forbød blant annet tigging,
ble opphevet i 2006.
n Regjeringen ønsker å åpne
for lokale tiggerforbud i de
kommunene som ønsker
det. I dag er det krav om
kommunale hjelpetiltak
dersom tilgangen til tigging
skal begrenses i en kommune.
n Forslaget er sendt ut på
høring. Utenlandske og norske tiggere skal behandles
likt. Gateselgere og gatemusikanter skal ikke omfattes,
heller ikke innsamling til
veldedige formål.
n Både Høyre og Frp har
programfestet at de vil ha et
nasjonalt forbud. Det samme
har Sp. KrF og Venstre er
imot, det er også Miljøpartiet
De Grønne, SV og Ap.
n

– Hvorfor?
– Det kan være plagsomt,
spesielt oppsøkende tiggere som
går fra person til person. Dessuten ser vi klare forbindelser til

kriminell virksomhet, som menneskehandel og lommetyverier.
– Hvor viktig er meldeplikten
for å bekjempe slik kriminalitet?
– Det er vanskelig å si, men
den er nok ett av flere elementer
som gjør at Bergen har mindre
problemer med tigging enn
Oslo. Selv om vi ikke har prioritert dette høyt i år, tror jeg ikke
det fører til noen flom av tiggere.
Været har nok mer å si, sier Valland.

– Hundre kroner dagen
På Torgallmenningen sitter en 21
år gammel kvinne med et pappkrus med 45 kroner i. 21-åringen
fra Romania, som ikke vil si hva
hun heter, sier hun meldte seg
hos politiet for tre måneder siden.
– Jeg vet at vi må melde oss
til politiet, og jeg var på politistasjonen med noen venner for
å gjøre det. Det hender politiet
kommer bort til oss på gaten og
sjekker hva vi driver med. De
behandler oss bra, sier hun.
21-åringen sier hun får inn om
lag en hundrelapp om dagen, og
at hun sender ca. tusen kroner
hjem til familien hver måned.
– Jeg har to jenter hjemme.
Den ene er to og et halvt år, den
andre er seks måneder. De bor
hos besteforeldrene. Jeg savner dem, men vi har ingenting
hjemme. Alternativet er å sulte.

Fattige
tilreisende
får ikke
dusje
1. mai flytter Bymisjonen
akuttovernattingen for
fattige tilreisende til et
gammelt butikklokale i
Kong Oscars gate.
Vinduene i det gamle butikklokalet er tildekket og veggene er
nymalte. Sebastian Schwalbach
fra Kirkens Bymisjon hjelper til
med å bære inn senger de har
fått fra Sivilforsvaret. Han er
glad for at de får større plass i de
nye lokalene, men er bekymret
for at de ikke kan tilby dusj til
de fattige tilreisende i sommer.
I Kong Oscars gate skal de holde
til frem til oktober.
– Etter det vet vi ikke hva som
skjer med akuttovernattingen,
sier Schwalbach.
Bymisjonen har søkt kommunen om lønnsmidler slik at
de kan ha et åpent dusjtilbud
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VESTLANDET
eneste
tigger
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Valgt inn i grønt
sentralstyre

Språkstrid i nynorskkommunen
STORD: – Som verdas største

nynorskkommune er det
naturleg å undersøkja om
det er mogleg å undervisa
på det målet som rår i kommunen, seier Øyvind Nitter
i Stord Mållag til Sunnhordland. I går handsama

komité for oppvekst og
utdanning saka om språkval
for framandspråklege i
kommunen. Rådmannens
innstilling er at det framleis
skal undervisast på bokmål,
av praktiske og økonomiske
grunnar.

BERGEN: Diane Berbain (bil-

det) representerer Bergen
og Vestlandet i det nye
sentralstyret som ble valgt
på helgens landsmøte i
Miljøpartiet De Grønne. Til
daglig jobber Diane Berbain
som sekretær for De Grønnes bystyregruppe i Bergen.
Hun er mest opptatt av
kyst- og havbrukspolitikk,
byutvikling og luftkvalitet,
samt internasjonalt samarbeid. – Jeg er veldig stolt av
å være en av to innvandrere
uten norsk statsborgerskap
som ble valgt inn i sentralstyret, sier hun.

Åsane får
ny bussrute
ÅSANE: Søndag går start-

skuddet for en ny bussrute
fra Flakveit i Åsane til
Sætregården i Hordvik.
Ruten drives privat av
Fjordhesten AS. Fylkesrådmannen har gitt grønt lys
til ruten fordi «det vil gjere
det enklare å gjennomføre
rundturar til fjells i Åsane».

med visepolitimester John Reidar Nilsen.

526
millioner kroner i overskudd
hadde Sparebanken Vest
første kvartal i år. Det er
nesten en dobling fra samme
periode i fjor.

AKUTTOVERNATTING: Bymisjonen flytter tilbudet om akuttovernatting til Kong Oscars gate. Her kan fattige tilreisende få en seng å sove i
FOTO: RUNE SÆVIG
for 15 kroner natten.
i nærheten, men har foreløpig
ikke fått svar.
Daglig leder for Robin Hood
Huset, Marcos Amano, er også
bekymret for hvordan det skal
gå.
– Vi var i samme situasjon for
ett år siden. Da opplevde vi at
det var lange køer utenfor toalettene våre om morgenen fordi
folk ville vaske seg. Det er ikke
optimalt for oss, da det blir mye
å rydde og vaske hver dag. Det er
rett og slett noe vi gruer oss til,
sier han.
Hans-Petter
Østebømyr
driver butikken «Antony Interiør» rett over gaten. Han reage-

rer på at han ikke er blitt informert om at akuttovernattingen
flyttes til Kong Oscars gate.
– Jeg så at de holdt på å jobbe
der borte, og måtte selv ta kontakt med Bymisjonen for å finne
ut hva som skjedde, sier han.
Fredag morgen har Bymisjonen invitert naboer og
butikkeiere i nærheten til et
informasjonsmøte om akuttovernattingen.
– Vi har strenge regler og
stenger døren kl. 22.10 hver
kveld. Erfaring fra Ynglingen er
at det går rolig for seg, og det tror
jeg naboene vil se etter hvert,
sier Schwalbach.
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Slik blir 1. mai-feiringen
BERGEN: Leder i Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes,

skal holde hovedtalen på LOs 1. mai-arrangement på Torgallmenningen i morgen. Sundnes holder sin tale kl. 15, og
deretter vil toget gå gjennom sentrum. Hovedparolen i år
er «Nei til løsarbeidersamfunnet! Kun faste ansettelser gir
et anstendig arbeidsliv». Sundnes skal også tale i Ytre Arna.
I Odda er det Bente Øien Hauge, koordinator for Folkebevegelsen for lokalsjukehus i Norge, som skal holde appell.

Vil overta
gamle skular

Landås skole
klar i 2016

OSTERØY: Hamre grenderåd

LANDÅS:

har spurt Osterøy kommune om å få bruka det
gamle skulebygget i bygda
som skule. Det same gjorde
Hjellvik grendeting i fjor,
skriv Bygdanytt. Oppvekstkomiteen i kommunen får
sakene på bordet neste
veke. Rådmannen ønskjer
ein klausul om at dersom
bygga blir leigde ut, kan dei
ikkje brukast som
lokale for privat
skuledrift.

Arbeidstilsynet
stengte Landås skole i januar
2012 på grunn av stort forfall
og dårlig inneklima. I 2016
skal nye lokaler etter planen være klare, og i går ble
tegningene offentliggjort.
Det nye bygget er oppført
med fasade av murpuss, for
å ligne de gamle byggene.
Huset skal være et passivhus
og ha plass til 450 elever.

Tilstandsrapporten for Fyllingsdalen
idrettshall burde vært sett i lys av at
hallen skal rives.
Varaordfører Tor Woldseth (Frp) innrømmer i Sydvesten at det er
bortkastet å bruke 14 millioner kroner på en idrettshall som
etter planen skal erstattes med et nytt kultur- og idrettsbygg.

Mann brøt seg inn i russebil i Fyllingsdalen

FYLLINGSDALEN: En 35 år gammel mann ble

brakt til Bergen sentrum politistasjon etter å
ha brutt seg inn i en russebil ved Fyllingsdalen videregående skole natt til i går. Det ene
sidevinduet var knust og frontruten smadret
da to av eierne av russebilen oppdaget inn-

bruddet i går morges. Mikael Brandt (til h.)
og Sebastian Sandberg ved Fyllingsdalen
videregående skole forteller at 35-åringen
satt da bak rattet, og skal ha forklart at han
«bare skulle snu bilen».

