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Kirkens Bymisjon, som drifter det akutte overnattingstil-
budet i Bergen, har hatt økt pågang i ukene etter nyttår. 
Det forteller fungerende daglig leder Erlend Gjøen til 
BA. – Normalt har vi rundt 40 prosent belegg, etter 
nyttår har tallet vært rundt 50 prosent, sier han. Gjøen 
tror den økte pågangen skyldes en kombinasjon av at 
det er kaldere ute og at mange nå har kommet tilbake 
til Bergen etter å ha vært i sitt hjemland i julen. – Den 
dagen med mest pågang var 18 av 24 senger i bruk, 
forteller Gjøen. – Men vi har heldigvis aldri hatt det så 
fullt at vi må avvise noen. Gjøen forteller at også 
overnattingstilbudet er avhengig av en rask avklaring 
når det gjelder om de får fortsatt finansiering til 
tilbudet. – Vi kan holde det gående et par måneder til, 
maks, men jo før vi får svar på søknaden, jo bedre, sier 
han.

– Økt pågang

STORT BEHOV: Det akutte overnattingstilbudet i regi av Kirkens Bymisjon er godt 
besøkt, spesielt nå som det er kaldt. arkivfoto: Ba

– Prioriteringshensyn har gjort at 
rene rådgivningstiltak faller utenfor 
tilskuddsordningen, opplyser Justis- 
og beredskapsdepartementet. – Prio-
riteringer er helt nødvendig. I tillegg til Robin 
Hood-huset er det en rekke organisasjoner 
som ønsker å starte rådgivningsprosjekter. Det 
ville ikke bli midler igjen til overnattingstilbud 
dersom man skulle støtte disse. Departemen-
tet ser derfor ikke noe grunnlag for å 
revurdere tildelingskriteriene. Situasjonen for 
Robin Hood-huset er at de må søke andre 
mulige finansieringskilder dersom de ønsker å 
utvikle en rådgivningstjeneste, slik de også 
måtte ha gjort dersom den forrige regjerin-
gens budsjettforslag hadde blitt vedtatt.

– Prioritering

Regjeringen vil ikke slå sammen Hordaland, Rogaland 
og Sogn og Fjordane til et stort vestlandsk politidistrikt. 
– Det kommer til å bli et sted mellom ti og 19 politidis-
trikt. Det er lite sannsynlig at vi slår sammen Bergen og 
Stavanger, sier Hans J. Røsjorde (Frp), statssekretær i 
justisdepartementet. Dermed trosser han Politianalysens 
anbefaling om å kutte  antall politidistrikter fra 27 til 
seks. Utvalget foreslår også at Rogaland, Hordaland og 
Sogn og Fjordane slås sammen til landets største 
politidistrikt med ansvaret for 1,2 millioner innbyggere.

Minst ti distrikt

TROSSER POLITIANALYSEN: Hans J. Røsjorde vil 
ikke ha så få som seks politidistrikt. foto: aNB

En beruset 30 år gammel mann ble pågrepet i Fjellveien tirsdag 
ettermiddag i 1730-tiden. Politiet fikk melding om at mannen var 
svært beruset, og blant annet var truende mot forbipasserende. Da 
politiet kom til stedet, var ikke mannen spesielt medgjørlig, og satte 
seg til motverge. – Han vil bli anmeldt for vold mot politiet. Ingen ble 
skadet, men han har blant annet sparket etter politibetjentene, sier 
operasjonsleder Ronny Lentføhr ved Hordaland politidistrikt. 
Mannen er tatt med til legevakten. Derfra vil turen gå videre til 
politiarresten, hvor han må overnatte.

Vold mot politiet

Regjeringen viderefø-
rer «tiggermidlene» i 
årets budsjett, med 
en vesentlig endring: 
De gir ikke støtte til 
rådgiving. 

Camilla Fosse
camilla.fosse@ba.no

Bergen: – Dette er en kort-
siktig måte å tenke på, sier dag-
lig leder for Robin Hood-huset i 
Bergen, Marco Amano. 

De brukte deler av midlene 
de fikk fra den såkalte tigger-
pakken i fjor til å etablere en 
rådgivningstjeneste for fattige 
tilreisende fra EØS-land, som 

kommer til Norge enten for å 
tigge eller for å søke arbeid. 

– Vi spør dem hvorfor de er 
kommet til Bergen, og har en 
edruelig prat med dem om mu-
lighetene deres til å få jobb i 
Norge på bakgrunn av den 
kompetansen de har. De som 
ikke har den nødvendige kom-
petansen, kan vi bistå med å 
søke hjelp til å dra tilbake til 
hjemlandet før de har brukt 
opp alle sine oppsparte midler. 
De som velger å bli, bistår vi 
med veiledning om arbeids-
marked, offentlige kontor i Nor-
ge, informasjon om rettigheter 
og plikter og andre praktiske 
ting. I tillegg bistår vi barnefa-
milier med å søke barnehage, 
skole og barnetrygd.

Robin Hood-huset har siden 
1. september hatt en person an-
satt i denne stillingen med god 
språkkompetanse, i tillegg til 
kunnskaper om lover og rettig-
heter innen ulike områder.

Ifølge Amano oppsøkte 77 
personer i Bergen rådgivnings-
tjenesten i perioden september 
til november. Det ble gitt hjelp 
og veiledning til alt fra å få støt-
te til hjemreise til å finne bolig 
og jobb, i tillegg til norskopplæ-
ring. 

Kun akutte tiltak
I regjeringens utlysningen for 
tiggermidlene for 2014, står det 
at «rene rådgivningstiltak faller 
utenfor tilskuddsordningen». 
Kun tiltak som gjelder dusj- og 

toalettfasiliteter og tilbud om 
kortvarig overnatting tildeles 
midler. 

Ifølge Amano er det kortsik-
tig å skulle fjerne en ordning 
som hjelper menneskene som 
kommer hit til å komme seg vi-
dere i livet.

– Vi har ingen mulighet til å 
videreføre dette tilbudet uten 
støtten, sier han.

Rammen som er satt for disse 
tilskuddene, som skal fordeles 
på slike tiltak over hele landet, 
er på ti millioner kroner. Det er 
ifølge Amano langt fra nok.

– De midlene vi fikk i fjor var i 
realiteten nok til å drifte tilbu-
dene i fire måneder. De ti milli-
onene er ikke nok til å drifte 
dette tilbudet hele året. 

kutter hjelp 
KORTSIKTIG: Marcos Amano, daglig leder for Robin Hood-huset, håper at regjeringen snur og vil tildele midler også til rådgivingstiltak til fattige 
tilreisende EØS-borgere. – Ingen kommer hit på grunn av et slikt rådgivingstilbud, de kommer på grunn av nød i Europa.  arkivfoto: Eirik HagEsætEr

Venstre og KrF la press på 
regjeringen for å gjeninn-
føre «Tiggerpakken». At 
innholdet skulle endres var 
de ikke innforstått med. 
– Vi synes det var viktig å vide-
reføre disse midlene, nettopp 
for at mennesker i en vanskelig 
situasjon skulle ha et tilbud, 
sier Sveinung Rotevatn, stor-
tingsrepresentant for Venstre. 

Rotevatn var ikke kjent med 
at det ikke lenger skulle tildeles 
midler til rådgivningstiltak da 
BA tok kontakt. 

– Det høres merkelig ut, det 
må jeg sjekke opp i, sier han. 

Sosialbyråd i Bergen Dag Inge 
Ulstein (KrF) synes heller ikke 
det er en god idé at tildelings-
kriteriene endres. 

– Vi har rettet en henvendelse 
til KrFs stortingsgruppe, der vi 
har gjort dem oppmerksomme 
på konsekvensene av å fjerne 
muligheten for å få støtte til 
rådgivingstiltakene. Vi venter 
fortsatt på en tilbakemelding 
fra dem om dette, sier han. 

– Vi mener at rådgivingstilta-
kene er vel så viktige som det 
akutte overnattingstilbudet, 
ikke minst når det gjelder å rea-
litetsorientere de som ikke har 
utdannelse eller språkkunn-
skaper, og dermed har veldig 
små sjanser for å få jobb i Nor-
ge. I tillegg håper vi at regjerin-
gen ser at Oslo og Bergen har 
andre utfordringer enn andre 
byer. Ti millioner er bedre enn 
ingenting, men det er fortsatt 
ikke nok i forhold til behovet. 

fakta
 ■ «Tiggerpakken» er midler 

regjeringen bevilger til kommuner 
eller frivillige organisasjoner som 
tilbyr akutte humanitærtiltak til 
fattige EØS-borgere som kommer 
til Norge. 

 ■ I Bergen har Kirkens Bymisjon, 
Caritas St. Paul og Robin Hood-
huset samarbeidet om slike tiltak

 ■ I utlysningen for disse midlene i 
2014 er det ikke anledning å søke 
støtte for rådgivingstiltak. 

– merkelig


