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Regjeringen vil kutte støtte til

SJEKK PRISEN!

99

00

PR. KG

FROKOSTKAFFE FILTERMALT
Friele, 4x250 g, 99,00 pr. kg

24

90

RØDE DRUER

Bendit, 500 g, 49,80 pr. kg

49

90

PR. KG

SVINEKOTELETTER M/SKALK
Gilde, 49,90 pr. kg

29

90

SAFARI
8-pk! Fjordland,YOPLAIT
8x125 g, 29,90 pr. kg, 3,74 pr. stk

frykter
flere må
på gaten

For Mariana ble hjelpen fra Robin Hoodhuset uvurderlig.
Vedtas kuttene, frykter hjelpetiltakene at
flere vil havne på
gaten.
Camilla Fosse

camilla.fosse@ba.no

Sentrum: – Det er veldig
vanskelig å orientere seg i det
norske systemet og regelverket. Når du spør om hjelp, blir
du henvist til internett, sier
kroatiske Mariana til BA.
Da hun ble gravid, fikk hun
ikke lenger tilkallingsvakter der
hun arbeidet. Fordi hun ikke
sendte korrekt søknad om dagpenger, mistet hun retten til
barnetrygd og foreldrepenger.
– Den veiledningen og hjelpen jeg har fått fra Robin Hoodhuset har vært utrolig viktig.
De har hjulpet med å klage på
vedtak fra Nav og finne ut hvilke rettigheter jeg har, sier trebarnsmoren.
– Jeg vet at det er veldig mange andre i lignende situasjon
som har fått uvurderlig hjelp
her, legger hun til.

– I fare for utnytting

29

00

PR. KG

I forslaget til statsbudsjett som
ble lagt frem i forrige uke er det
foreslått å kutte støtten til rådgivningstiltak til tilreisende
EØS-borgere. For Robin Hoodhuset sin del betyr dette et kutt
på 600.000 kroner, som betyr
at tilbudet må legges ned.
– Det er en veldig sammensatt gruppe som har behov for
rådgivningssamtaler, sier In-

grid Husevåg Døskeland, prosjektleder og rådgiver ved Robin Hood-huset.
– Noen kommer rett fra
togstasjonen og lurer på om vi
kan hjelpe dem å få jobb, andre
er i arbeid, men trenger hjelp
med å orientere seg om plikter
og rettigheter. Mange gatearbeidere og arbeidssøkere trenger realitetsorientering om rettigheter, plikter og muligheter i
Norge. Mange står i fare for å bli
utnyttet i det svarte og grå arbeidsmarkedet. Det er også
svært ulikt hvor vant folk er til
det digitale samfunnet.

– Mildt sagt korttenkt
Daglig leder for Robin Hoodhuset Marcos Amano peker på
tre hovedmålsettinger med veiledningstjenesten:
n Å bedre stillingen til fattige
tilreisende arbeidssøkere i det
norske arbeidsmarkedet gjennom informasjon, veiledning
og språktrening
n Å bekjempe utnyttelse av og
arbeidslivskriminalitet
gjennom informasjon, praktisk bistand og kontakt med relevante
myndigheter
n Å begrense antallet som tyr
til tigging og flaskesamling
gjennom tidlig realitetsorientering og oppfordring til retur for
personer som vurderes å ha liten sjanse for å integreres.
– Det er en veldig glidende
overgang mellom dem som er
arbeidssøkende og dem som
driver med ulikt gatearbeid.
Mange har en urealistisk forventning til hvor lett det er å få
jobb i Norge, og da er det viktig
at de blir informert om det på et
tidlig stadie, sier han.
Han påpeker at rådgivnings-

Fakta
■ Ordningen med humanitære
tiltak rettet mot tilreisende EØSborgere ble innført i 2013.
■ Ordningen går ut på at frivillige
organisasjoner kan søke om midler
til overnattings- og sanitærtilbud
eller rådgivningstiltak og mer langsiktige prosjekter.
■ I forslag til nytt statsbudsjett er
det foreslått å endre kriteriene slik
at man ikke lenger får støtte for
rådgivning. I Bergen rammer dette
Robin Hood-huset (600.000) og
Caritas Bergen (400.000).
■ Også i 2014 ble det foreslått å
kutte i rådgivningstilbudet. Den
gang ble endringen reversert.

tilbudet har som mål at færre
skal ha behov for å benytte seg
av akuttiltak som overnatting.
– Derfor er det mildt sagt
korttenkt å kutte støtten.

– Skaper større problem
Også Caritas Bergen mister
støtte til sitt rådgivningstilbud.
De tilbyr i dag arbeidsformidling, rådgiving og norskkurs.
– Vi prøver å skaffe jobb til
dem som har mulighet til å få
det, og prøver å overtale dem
som ikke har realistisk sjanse til
å reise hjem. Vi vil hindre at folk
havner i tigging, prostitusjon og
illegal virksomhet, sier leder
Gunnar Solheimsnes til BA.
– Dersom disse kuttene vedtas, kommer flere EØS-borgere
til å havne på skråplanet, og
samfunnet kommer til å få et
mye større problem med denne
målgruppen enn det som er tilfellet i dag, mener han.
Peter Christian Frølich, Høyres justispolitiske talsmann,
levner litt håp om at kuttet kan
reverseres.

kvinne pågrepet etter væpnet aksjon
SVINEKNOKE SALTET/RØKT
Nordfjord, 29,00 pr. kg

Gjelder Hordaland (ikke Etne). Uke 42 til og med 21.10.17 - Kun til private husholdninger.
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.

To ganger den siste uken har
legevakten i Knarvik kontaktet
politiet angående en kvinne (48).
Første utrykning fant sted tidlig
om morgenen søndag 15. oktober.
På kveldstid, to dager senere, ble
politiet igjen kontaktet om samme
kvinne.
– Hun var utstyrt med kniv, og
oppført seg truende overfor politiet,
sier Asgeir Ohnstad, politiadvokat i
Vest politidistrikt.
Politiet var bevæpnet.
– Hun ville ikke slippe kniven, sier
Ohnstad.

Politiet fikk kontroll på kvinnen,
og tok henne med til arresten.
I går ettermiddag ble kvinnen
fremstilt for fengsling i Bergen
tingrett.
– Hun er kjent for lignende
forhold tidligere. På grunn av
gjentakelsesfaren, ønsker vi å
fengsle henne i fire uker, sier
politiadvokaten.
48-åringen erkjenner de faktiske
forhold.
Forsvarer June Stavland ønsker
ikke å kommentere saken.

politi: Utrykning til legevakten.

Har fåt

Ingrid Hus
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ått Hjelp: Mariana fra Kroatia sto uten tilbud fra det offentlige da hun fikk barn, til tross for at hun har opparbeidet seg rettigheter. Årsaken er et komplisert søknadssystem. Det er en av tingene

sevåg Døskeland (til høyre) ved Robin Hood-huset kan hjelpe med.
– Budsjettet er de politiske
prioriteringene fra Justisdepartementet, og så skal justiskomiteen gå gjennom det. Det er ingen som er uenige i at organisasjonene gjør et viktig og godt
arbeid, og vi skulle gjerne opprettholdt støtten til alle. Dessverre finnes det flere gode formål enn det finnes penger, og vi
må kutte noe. Jeg vil derfor ikke
gi noen falske forhåpninger,
men vi skal se på saken på nytt.

FOTO: MAGNE TURØY

Varsler omkamp om kuttene
– Dette føyer seg inn i
rekken over smålige kutt
som rammer frivillige
organisasjoner.

KritisK: Kjersti Toppe (Sp).

Det sier stortingspolitiker Kjersti Toppe (Sp), som lover at
Senterpartiet skal kjempe for å
endre de foreslåtte kuttene.
– Dette rammer en sårbar

gruppe, og det er uforståelig at
det er foreslått å kutte her.
Også sosialbyråd i Bergen
kommune Erlend Horn (V) er
svært kritisk til forslaget.
– Dette er en viktig tjeneste
for fattige tilreisende, som både
gir folk mulighet til å komme i
jobb, samt innføring i plikter og
rettigheter i Norge.

Også Horn varsler omkamp
på Stortinget. Det samme gjør
SVs Mikkel Grüner:
– Dette er ett av mange usosiale, meningsløse og korttenkte
grep i statsbudsjettet. SV vil reversere kuttet i vårt alternative
budsjett, og om mulig søke å
danne et flertall utenfor regjeringen for å bevare ordningen.

Hentet dop i butikken
8. september 2014 hentet
en mann (31) ut 3000
tabletter og hundre
hetteglass med blant
annet virkestoffet testosteron.
Dopingmidlene ble sendt via Posten
og utlevert på en lokal matbutikk på
Askøy. Medikamentene oppbevarte
han senere i sin bolig.
Nylig møtte mannen i Bergen
tingrett i en såkalt tilståelsessak. Her
innrømmet han kjøp og bruk av
anabole steroider.

Han ble dømt til 45 dagers betinget
fengsel, pluss en bot på 10.000 kroner.
I formildende retning vektlegges
siktedes tilståelse, og at forholdene er
blitt svært gamle.
Dommen omfatter også en tilleggsstraff etter en dom fra i fjor høst.
31-åringen ble da dømt for mishandling
og brudd på besøksforbud mot en
kvinne.
I forbindelse med soning av denne
dommen ringte han kvinnen 50 ganger,
og brøt dermed besøksforbudet.

Hordaland fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegane, avgjer kva prosjekt som skal gjennomførast
kvart år og gjer politiske føringar for utvikling av fylkesvegane. Det er Statens vegvesen som normalt
planlegg, byggjer, driftar og held ved like fylkesvegane på vegner av fylkeskommunen.

Fv. 569 Stamnes–Eidsland

Varsel om vegstenging
På grunn av vegarbeid vert fv. 569 stengt mellom Stamnes og
Eidsland i perioden 23. oktober – 17. november
måndag– fredag frå kl. 08.30 – 17.00.
Ope for passering kl. 10.10, 12.50, 14.25, 15.40.

