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The world’s 
most innovative 
company on 
the ocean floor.

Visit us at fmctechnologies.com

BERGENSAVISEN LØRDAG  6. JULI 2013

SKAL HJELPE TIGGERE: Leif Jarle Theis og Kirkens Bymisjon kan nå sette i gang et mer målrettet 
arbeid for å hjelpe dem som driver med tigging i Bergen. ARKIVFOTO: BA

Regjeringen har 
bevilget 9,8 mil-
lioner til frivillige 
organisasjoner i de 
største byene. I Ber-
gen mottar Kirkens 
Bymisjon mest.

BERGEN

Kristine Thorstensen
kristine.thorstensen@ba.no

Pengene skal brukes på overnat-
tingstilbud for byens tiggere.

– Vi har lenge ønsket å utvikle 
et akutt overnattingstilbud for 
tiggere, lik tilbudet på Tøyen i 
Oslo hvor man kan registrere seg 
og deretter kjøpe en seng for 15 
kroner natten, forteller Leif Jarle 
Theis, daglig leder i Kirkens By-
misjon.

Organisasjonen hadde opprin-
nelig søkt om 1,7 millioner, men 
endte til slutt opp med 1,3.

– Vi er selvsagt godt fornøyd, 
selv om det er litt mindre enn vi 
opprinnelig hadde søkt om. Vi 

må nok likevel se over prosjekt-
planen en gang til, så vi er sikker 
på at pengene blir disponert på 
best mulig måte, forklarer Theis.

15 kroner natten
Det er ennå ikke bestemt hvor 
i Bergen overnattingsfasilitete-
ne skal være, men Theis håper å 
komme raskt i gang med prosjek-
tet.

– Vi håper å komme i mål med 
tilbudet før de kalde høstmåne-
dene inntreffer. Vi har også et øn-

ske om å sikre brukerne tilgang til 
dusj og toalett.

En seng for natten kommer til å 
koste mellom 15 og 30 kroner.

Rådgivning
Caritas St. Paul, en hjelpeorgani-
sasjon i regi av den katolske kirke, 
mottar 120 000 kroner i humani-
tære midler.

– Pengene skal gå til informa-
sjon og veiledning for arbeidsinn-
vandrere og tiggere. Det er viktig 
at de som kommer til oss får riktig 
informasjon om hvordan de best 
mulig kan klare seg i det norske 
samfunnet, sier Øystein Bildt, le-
der i Caritas St. Paul.

Midlene vil ifølge Bildt rekke ut 
2014.

– Vi hadde opprinnelig søkt om 
387 000, men vi er glade for all 
økonomisk støtte vi får, sier han 
til BA.

Andre frivillige organisasjoner 
i Bergen som fikk bevilget midler 
er Robin Hood-huset, som mottar 
160 000 og Frelsesarmeen som 
mottar 100 000.

Til sammenligning mottar Røde 
Kors/Kirkens Bymisjon i Oslo fire 
millioner for overnattingstilbud 
til tiggere.

1,2 miLL TiL  
TiGGERNE

Hjelpearbeid: Kirkens Bymisjon får mest

Vi har lenge ønsket 
å utvikle et akutt 
overnattingstilbud 
for tiggere, lik tilbu-
det på Tøyen i Oslo.
LEIF JARLE THEIS,
KIRKENS BYMISJON


