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Fylkesmannen gjør 
som statsråden vil
Fylkesmannen i Horda-
land vil legge statsrådens 
lovforståelse til grunn 
ved videre praktisering av 
regelverket.

Seksjonsleder for sosial- og bar-
nevernsseksjonen hos Fylkes-
mannen i Hordaland, Øystein 
Breirem Jacobsen, sier de tar 
med seg signalene fra stats-
råden.

– Det vi gjør generelt i alle 

klagesaker er å utføre lovlig-
hetskontroll av vedtak. Når et 
vedtak er påklaget, skal vi se til 
at vedtaket ligger innenfor de 
rammene som loven setter.

Seksjonslederen sier disse 
sakene generelt sett er vanske-
lige. På forhånd hadde de derfor 
spurt direktoratet om generelle 
råd for hvordan de skulle forstå 
lovverket, før de fattet vedtak.

Jacobsen tar til etterretning 
at statsråden er uenig i måten 
de har forstått lovverket på. 

– Har man kommet seg 
til Norge, får man klare 
å komme seg hjem igjen, 
sier arbeids- og sosial-
ministeren.
ANDERS HAGA
anders.haga@bt.no

Utenlandske tiggere i Bergen 
som ikke har råd til å komme 
seg til hjemlandet, må få turen 
betalt av Bergen kommune. Det 
har Fylkesmannen i Hordaland 
slått fast.

Måtte gjøre mer
Opprinnelig ville Nav kun betale 
reisen til Oslo, slik at familien 
kunne ta kontakt med den 
rumenske ambassaden der og 
få hjelp. Dette mener Fylkes-
mannen ikke er godt nok: kom-
munen må betale reisen helt til 
Romania. Dette går under kate-
gorien nødhjelp.

BT har i flere dager prøvd å få 
en kommentar til saken fra ar-
beids- og sosialminister Robert 
Eriksson (Frp). Når han først 
tar kontakt, er han til gjengjeld 
klinkende klar i vurderingen av 
saken:

– Enhver borger som kommer 
til Norge for å ta seg arbeid, har 

ansvar for å forsørge og finansi-
ere seg selv. Har man kommet 
seg til Norge, får man klare å 
komme seg hjem igjen også.

Ikke Norges ansvar
Eriksson sier det ikke er ikke 
norske myndigheter og norske 

skattebetaleres ansvar å betale 
for hjemreisen til EØS-borgere 
som kommer hit for å arbeide.

– Har de ikke penger eller mu-
lighet til å reise hjem selv, hviler 
det et ansvar – i dette tilfellet 
– på den rumenske stat. Da må 
denne familien ta kontakt med 
ambassaden sin og få hjelp.

– Vil du ta kontakt med ru-
menske myndigheter og ambas-
saden om denne saken?

– Jeg forventer at familien 
selv tar kontakt, på samme måte 
som norske statsborgere tar 
kontakt med den norske am-
bassaden om de trenger hjelp i 
utlandet.

– At du forventer det, får dem 
ikke nødvendigvis til å gjøre det?

– Jeg mener det ikke er 
Bergen kommune eller norske 
myndigheters ansvar å få dem 
hjem. Det er ethvert individs 
ansvar å forsørge seg selv. Kom 
de seg til Norge, så får de komme 
seg hjem igjen selv. Hvis ikke 
havner vi i en situasjon der alle 
kommer til landet med en lykke-
billett i hånden, og forventer å 
bli påspandert hjemreise om det 
ikke fungerer her. Slik kan ikke 
ordningene fungere.

Sosialministeren mener det 
må være greit å gi utenlandske 

Nekter å betale  
tiggernes retur
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statsborgere penger nok til å 
komme seg til ambassaden i 
Oslo, men sier samtidig at det 
finnes andre måter å ta kontakt 
med ambassaden på, som tele-
fon.

Må lese avisen
Eriksson vil ikke på inn på 
Fylkesmannen i Hordalands be-
handling av den aktuelle saken, 
men sier han holder seg til «de 
overordnede føringene».

– Men fylkesmannen har jo 
fattet et vedtak her?

– Og jeg sender et klart signal 
som statsråd.

– Skal du instruere fylkes-
mennene i å konkludere anner-
ledes i disse sakene?

– Jeg regner med at jeg ikke 
har behov for å instruere fylkes-
mannen. Jeg regner med han 
leser avisen.

Fornøyd sosialbyråd
Sosialbyråd i Bergen, Erlend 
Horn (V), er fornøyd med at 

statsråd Eriksson er kommet på 
banen.

Han sendte i forrige uke et 
brev til regjeringen der han ba 
om en avklaring av reglene etter 
Fylkesmannens oppheving av 
vedtaket. 

– Han sender et signal om 
at man i all hovedsak ikke skal 
betale for reise til hjemlandet. 
Grunnen til at jeg tok kontakt, 
var at slik vi tolket Fylkesman-
nens vedtak ville det gi prese-
dens i slike saker.

Individuell vurdering
Horn presiserer at de alltid 
gjør en individuell vurdering 
av sakene, og at det har vært 
tilfeller hvor de har betalt for 
hjemreise. Det har vært spesielle 
tilfeller, som ved sykdom. Horn 
sier samtidig at det er viktig at 
alle byene har lik praksis, og 
håper statsråden tar dette opp 
med Fylkesmennene slik at alle 
har den samme holdningen til 
spørsmålet.

FAKTA

Så mange har 
spurt om hjelp

n Robin Hood-huset hadde 
inntil utgangen av oktober 
i år fått 37 forespørsel som 
har handlet om hjelp til å 
komme seg hjem (familien 
i den aktuelle saken hos 
Fylkesmannen kommer i 
tillegg).
n 32 av de 37 forespørslene 
kom fra EU-borgere. 31 av 
disse 32 var rumenere. 
n Robin Hood-huset ser-
verer 800 gratis måltid i 
uken. På det meste har de 
200 personar innom i løpet 
av en dag.


