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Humanitære tiltak: To har søkt om timillionerspotten til regjeringen

setter sin lit til
den nye byråden

Dag Inge Ulstein skal erstatte
Iversen, men på grunn av kluss
med folkeregistreringen kan ikke
han bli ansatt som byråd før neste
bystyremøte, som skal holdes
den 26. juni. I mellomtiden er det
Hilde Onarheim (H) som er settebyråd for den byrådsavdelingen.
– Det er lammende for situasjonen at vi ikke har en ansvarlig
byråd for feltet, sier leder Marcos
Amano for Robin Hood-huset.
– Vi ønsker å søke om disse
midlene i samarbeid med kommunen og Kirkens Bymisjon, for
vi må først ha en plan for hva
byen skal tilby de bostedsløse.
Ifølge Amano vil Robin Hoodhuset sitt bidrag, dersom et slikt
samarbeid kommer på plass,
være å tilby kursvirksomhet samt
veiledning til de bostedsløse.
– Et godt tilbud til denne gruppen forutsetter et godt samarbeid
mellom kommunen og de frivillige organisasjonene.

– Kommunens ansvar

VIL SAMARBEIDE: Daglig leder i Robin Hood huset, Marcos Amano, håper Bergen kommune vil samarbeide med dem og Kirkens Bymisjon om en søknad om midler til humanitære tiltak for tiggere i byen.
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Terhi 6020C m/20 HK Tohatsu

Kun 85.990,-

Kirkens Bymisjon
og Robin Hood-huset vil samarbeide
med kommunen
om humanitære
tiltak for tiggere.
Bergen
Camilla Fosse
camilla.fosse@ba.no
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AMT185BR m/75 HK Honda

Kun 269.990,Sommerens beste pakketilbud
på nye Silver Fox!

Silver Fox BR 485 + Honda BF50
pakkepris 200.990,-

Silver Fox DC 485 + Honda BF50

I begynnelsen av måneden ble det
kjent at Justisdepartementet har
satt av ti millioner kroner til humanitære midler til bostedsløse,
som kommuner og frivillige organisasjoner kan søke om.
Byråd Monica Mæland har
tidligere uttalt i BA at det ikke er
aktuelt å søke om disse midlene,
men at frivillige organisasjoner i
Bergen, som for eksempel Robin
Hood-huset og Kirkens Bymisjon,
står fritt til å søke. Problemet er at
disse organisasjonene fortrinnsvis vil søke om midler i samarbeid
med kommunen, og da i samarbeid med byråden som er ansvarlig for byrådets sosialpolitikk.

pakkepris 190.990,-
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– Lammet situasjon

Som kjent gikk tidligere byråd for
sosial-, bolig- og områdesatsing
Lisbeth Iversen av i slutten av mai.

Bergen kommune har etablert et
tilbud for tiggerne om å benytte
seg av dusjfasiliteter på Strax-huset, som skal være klart til bruk
om ikke så lenge.
Leif Jarle Theis, daglig leder for
Kirkens Bymisjon i Bergen, sier til
BA at han håper kommunen vil
følge opp dette initiativet.
– Dersom kommunen ønsker å
samarbeide med oss, er vi åpen
for det, sier han.
Theis er klar på at et slikt initiativ må komme fra kommunen sin
side, og at de må stille lokaler til
disposisjon.
– Det er kommunens ansvar å
stille sanitærtilbud til rådighet
for mennesker som befinner seg
i Bergen, sier Theis, som er enig
i at det blir vanskelig å komme
noen vei med situasjonen før en
ansvarlig byråd er på plass.

Vil gå i dialog

– Dersom det kan hjelpe at kommunen stiller seg bak en slik søknad til regjeringen, er vi positive
til å gå i dialog med de frivillige organisasjonene om innholdet i søknaden, sier Onarheim.
– Kommunen kommer uansett
ikke til å søke midler til egen virksomhet. Det burde tilsi at det ble
mer midler til de frivillige organisasjonene, fortsetter hun.
Byråden avviser at arbeid på
dette området har blitt satt på
vent som følge av at den nye byråden ikke er på plass ennå, men
mener at regjeringen har somlet
med utlysningen. Mandag besluttet Justis- og beredskapsdepartementet at søknadsfristen for de
humanitære midlene blir den 30.
juni i år.
– Svaret på tildelingen vet ingen
når kommer, sier Onarheim.
Så langt har Justisdepartementet fått inn to søknader på disse
midlene, får BA opplyst. Den ene
søknaden kommer fra Oslo kommune, som har søkt om midler til
en vaktordning for å passe på at
tiggere ikke sover eller går på do
på uønskede steder.

