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tIPS OSS! 
Månedens beste tips honoreres med 
gavekort på 1000 kroner.
Alle tips honoreres med Flax-lodd. 
SMS+MMS: ØTIPS til 2005

VALUtA
(i parentes kursene fra onsdag)

SEK 91,06 (90,37) 
DKK 113,08 (112,57)
USD 7,58 (7,55) 
EUR 8,43 (8,39)
CHF 811,33 (805,21)

GBP 11,88 (11,73) 
RUB 15,26 (15,14)
JPY 6,26 (6,25) 
TRY 294,75 (291,12)

Kilde: Norges Bank

Justisminister Anders Anundsen (Frp) vil ha 
fortgang i frivillig hjemretur for asylsøkere med avslag. 
De som ikke forlater Norge innen fristen må belage seg 
på tøffere vilkår. Den økonomiske støtten for retur blir 
kraftig redusert for disse personene som i realiteten 
oppholder seg ulovlig i Norge. 

Asylsøkere med avslag har mulighet til å søke om 
det som nå heter assistert retur til hjemlandet. Denne 
ordningen innebærer at en familie med to voksne og 
tre barn får 130.000 kroner fra den norske stat dersom 
de søker om dette før fristen for utreise. De som søker 
etter fristen må i dag nøye seg med 80.000 kroner i 
støtte til å etablere seg i hjemlandet. Justisdeparte-
mentet vil kutte den sistnevnte ordningen fra 80.000 
til 20.000 kroner med virkning fra 1. september.

I fjor var det 1.600 personer som 
reiste til hjemlandet med basis i 
ordningene for assistert retur, en 
nedgang på over to hundre siden året 
før. Nå sitter det vel 3.000 asylsøkere 

med endelig avslag i norske asylmottak. 
Personer som har fått utbetalt støtte 
for frivillig hjemretur, og som gjeninn-
vandrer til Norge, må betale tilbake 
denne støtten. Det hører med til 
historien at regjeringen bruker 150 
millioner kroner ekstra i år på tvangs-
messig uttransportering av asylsø-
kere. Målet er å øke antallet årlige 
utsendelser med 1.800 til 6.700.

For å kunne returnere frivillig må personen som 
ønsker å reise hjem ta et selvstendig valg om det, og 
hjemlandet må akseptere å ta imot personen. Andelen 
som har hatt utreiseplikt i to år eller mer steg imidler-
tid fra 34 til 46 prosent i fjor.

Vi må ikke skjære alle de aktuelle tilfellene som er 
aktuelle for retur over en kam, men det synes åpenbart 
at gjeldende regelverk ikke gir nok stimulans for 
frivillig hjemretur. Det er altfor mange som kan nøle 
uten at det får konsekvenser. Derfor er det positivt at 
justisministeren strammer inn på støtteordningene for 
dem som oversitter fristen. Gulroten virker, men den 
må kombineres med en pisk som svir økonomisk på 
pungen.

Leder

Nøler med 
hjemtur

Positivt at 
justisminis-
teren stram-
mer inn.

Ansvarlig redaktør og daglig leder (konst): erik Moe
917 46 149 – erik.moe@ostlendingen.no

Nyhetsredaktør (konst): Brynhild Marit Berger Møllersen
950 60 932 – brynhild.mollersen@ostlendingen.no

Samfunnsredaktør: Gunnar Østmoe
900 59 788 – gunnar.ostmoe@ostlendingen.no

Ber reGJerInGen SnU: Stortingsrepresentant Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) ber 
regjeringen beholde unntaksbestemmelsene for laftede bygg. FOtO: BJØrn-FrOde LØVLUnd

Stortingsrepresen-
tant Trygve Magnus 
Slagsvold Vedum 
(Sp) mener regjerin-
gen må legge bort 
forslaget som gjør 
det ulovlig å bygge 
hytter og boliger på 
over 70 kvadratme-
ter i uisolert laft.

BYGGESKIKK
Bjørn-Frode LøvLund
bjorn-frode.lovlund@ostlendingen.no
915 11 641

Den nye forskriften har 
vært ute på høring. Hø-
ringsfristen gikk ut 

mandag denne uka. Vedum 
har nå stilt et skriftlig spørs-
mål til kommunal- og moder-
niseringsminister Jan Tore 

Sanner (H), der han vil ha svar 
på om statsråden vil vurdere å 
opprettholde unntaket for 
energikrav til laftede boliger 
og fritidsboliger for å verne 
om tradisjonell norsk bygge-
skikk, samt sørge for gode 
rammevilkår for lokalt næ-
ringsliv i norske distriktskom-
muner.

– I forslaget til ny byggtek-
nisk forskrift foreslås det end-
ringer, som gjør at det ikke 
lenger vil være lovlig å bygge 
boliger eller hytter over 70 
kvadratmeter i uisolert laft. 
Dersom forslaget ikke stop-
pes, vil det endre byggeskik-
ken i deler av landet der laft 
har vært dominerende. Det vil 
også ha store konsekvenser 
for mange laftebedrifter, som 
kan få en stor nedgang i om-
setningen sin, sier Vedum.

Den nye forskriften vil i 
særlig grad ramme laftede 
bygg over 150 kvadratmeter.

For laftede fritidsboliger 
over 150 kvadratmeter, samt 
helårsboliger, foreslås det at 

unntaksmulighetene fjernes 
helt, noe som betyr at det blir 
stilt samme krav til varmeiso-
lerende evne i yttervegger 
som for andre bygg. Det betyr 
i praksis at laftede fritidsboli-
ger over 150 kvadratmeter og 
boliger må isoleres innvendig 
eller utvendig.

– Det er ikke for sent å snu. 
Jeg gjetter at velgere som 
stemte Frp eller Høyre blir 
overrasket over at disse parti-
ene kommer med et så byrå-
kratisk forslag, sier Vedum.

Forskrift kan true tradisjonsrik byggeteknikk 

Vedum slår et 
slag for lafting

ByGGeSKIKK: Lafting er en 
tradisjonsrik byggeskikk.
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Utsetter årsmøtet til høsten
På grunn av de usikre 
framtidsutsiktene har 
Namibiaforeningen i Elve-
rum informert medlemmene 
sine om at årsmøtet er utsatt 
til 23. september. Da skal 
alternative framtidsvalg 
legges fram.

Bjørn-Frode LøvLund
bjorn-frode.lovlund@ostlendingen.no
915 11 641

Namibiaforeningen hadde søkt 
Norad om 10 millioner kroner 
per år i perioden 2015–2017. 
Østlendingen brakte lørdag ny-

heten om at søknaden var av-
slått.
– Søknaden er endelig avslått. 
Vi er utrolig skuffet, uttalte sty-
releder Sigrid Lindstad. 

Namibiaforeningen sitter da 
igjen med 3,5 millioner kroner i 
år, som skal brukes til å utfase 
prosjekter.

Nå har daglig leder Olav Os-
land sendt brev til Namibia-
foreningens medlemmer, der 
han informerer om situasjo-
nen. Han viser til tidligere 
praksis med årsmøte i første 
halvdel av juni.

– Styret har utsatt årsmøtet 
til 23. september. Vi må nå ana-
lysere Namibiaforeningens si-
tuasjon, og vi vil legge fram al-
ternative framtidsvalg på års-
møtet 23. september, slik at 
medlemmene da kan ta stilling 
til hva Namibiaforeningen skal 
gjøre fra 2016 og utover, skriver 
han. Namibiaforeningen skal 
nå forsøke å finne nye samar-
beidspartnere og sponsorer, 
både nasjonalt og i Norden. 
Også mulighetene for å få pen-
ger fra ulike fond skal undersø-
kes.

UtSetter: Olav Osland i Namibiaforeningen opplyser at det ikke 
blir årsmøte før til høsten.  FOtO: Cathrine LOraaS MøyStad

Ledertalent fra Elverum er nominert til gjev arbeidslivspris

Elin (28) kan bli helt sjef
Elin Østli (28) fra 
Elverum er nominert 
til arbeidslivsprisen 
Helt sjef, som går til 
et ungt ledertalent.

ARBEIDSLIV
Bjørn-Frode LøvLund
bjorn-frode.lovlund@ostlendingen.no
915 11 641

Østli jobber som teamle-
der på Norsk Tippings 
kundeservice i Hamar, 

der hun har ansvar for 14 an-
satte. Det var en av medarbei-
derne hennes som nominerte 
henne.

– Er du helt sjef, Elin?
– Det vet jeg ikke, men det er 

i alle fall veldig hyggelig å være 
nominert, sier hun til Østlen-
dingen.

inspirasjonspris
Helt sjef-prisen er en arbeids-
livs- og inspirasjonspris for 
ungdom. Den deles ut til en yr-
kesaktiv person under 30 år, 
som er et inspirerende og initi-
ativrikt lederemne. Kåringen, 
som er et samarbeid mellom 
fag- og interesseorganisasjo-
nen Lederne og McDonald's, 
arrangeres i år for tredje gang. 
Vinneren får en reise verdt 
20.000 kroner og en egen le-
dercoach i et helt år.

I år er det nominert 250 per-

soner, og Elin er en av 20 som 
har nådd semifinalen. 

Får ros av Kyvåg
Juryleder Frode Kyvåg har 
mange godord å komme med 
om Elin:

– Hun har et energinivå, en 
arbeidskapasitet og en lærevil-
je utenom det vanlige. Elin fo-
kuserer på synlighet, omtanke 
og medmenneskelighet. Hen-
nes kolleger sier hun er varm 

og inkluderende med en mo-
derne lederstil, uttaler han.

Stemmegivningen foregår på 
Facebook fram til 1. juni og er 
åpen for alle. 

En fagjury bestående av Fro-
de Kyvåg, Nils Ingar Aadne, 
Thina Saltvedt, Asbjørn Rid-
dervold, Line Folstad og Stian 
Seland vil sammen komme 
fram til vinneren blant de 10 
nominerte, som får flest stem-
mer.

Vinneren av Helt sjef-prisen 
kåres 16. juni.

Elin, som opprinnelig er fra 

Espa, har jobbet i Norsk Tip-
ping i to og et halvt år. Det siste 
halvåret har hun hatt sin nåvæ-
rende jobb. Tidligere har hun 
jobbet i Deloitte i Oslo, og hun 
har en mastergrad i adminis-
trasjon og ledelse.

– Er du spent på om du går 
til topps?

– Det er svært mange gode 
kandidater, så jeg er fornøyd 
med å ha nådd så langt som jeg 
har allerede gjort, sier Elin.

Kan BLi PriSVinner: Teamleder Elin Østli på Norsk Tipping er nominert til Helt sjef-prisen. FOtO: JO eSPen Brenden

Elin fokuserer 
på synlighet, 
omtanke og 

medmenneskelighet.
Frode Kyvåg
juryleder

!

Venstre krever arkivpenger
Hedmark Venstre med Erik 
Ringnes i spissen krever en 
million kroner til den nye 
arkivutdanningen på Tynset 
i revidert nasjonalbudsjett.

Bjørn-Frode LøvLund
bjorn-frode.lovlund@ostlendingen.no
915 11 641

Hedmark Venstre har levert sitt 
budsjettinnspill til Venstres 
stortingsgruppe, slik at krave-

ne kan bli med i de videre for-
handlingene mellom samar-
beidspartiene H, Frp, KrF og V.

I tillegg til tre millioner kro-
ner til bioøkonomiklyngen 
Arena Heidner i Hamar, krever 
Hedmark Venstre en startbe-
vilgning til det planlagte helse-
arkivet på Tynset i form av en 
million kroner til oppstart av 
arkivutdanningen.

– Vi foreslo penger også i 

årets statsbudsjett. I politikken 
gjelder det ikke å gi seg. Derfor 
forsøker vi på nytt. Plasserin-
gen av det nasjonale helsearki-
vet har vært omstridt. Venstre 
har vært en pådriver for å plas-
sere dette arkivet på Tynset. 
En oppstartsbevilgning til ar-
kivutdanningen vil være en be-
kreftelse på at arkivet blir lagt 
til Tynset, påpeker Erik Ring-
nes.

KLare KraV: Hedmark Venstre, her representert ved Erik Ringnes 
og Mirjam Engelsjord, har klare krav til revidert nasjonalbudsjett. 


