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Mener byrådet løper fra ansvaret
Leder av helsekomiteen Marte
Mjøs Persen (Ap) reagerer kraftig
på at kommunen ikke grep inn da
de fikk en bekymringsmelding.
Allerede uken før påske fikk
sosialetaten en bekymringsmelding
om forholdene i Kalfarveien 20, og
at flere av beboerne skal ha en
alvorlig smittsom sykdom.
Beskjeden ble bare sendt rundt i

ring uten at noen grep inn.
– Byråd Eiler Macody Lund (Frp)
fraskriver seg alt ansvar. Jeg synes
det er svært urovekkende at ingen
griper inn i en såpass alvorlig sak.
En bekymringsmelding om alvorlig
syke mennesker skal ikke bli sendt i
en runddans på den måten.
Hun mener at selv om helse- og
sosialfeltet her griper over i

hverandre, må kommunen ta
ansvar,
Hun viser til at 21 menneskene
bor på gaten da de ble kastet ut av
politiet fra Kalfarveien 20 søndag
morgen.
– Bymisjonens tilbud om
overnatting er stengt på grunn av
manglende støtte. Dette er blitt en
svært alvorlig situasjon. Hun mener

at kommunen skal gi opplysning,
råd og veiledning som kan bidra til
å løse eller forebygge sosiale
problemer. Kan kommunen ikke
selv gi slik hjelp, skal den så vidt
mulig sørge for at andre gjør det,
sier hun og refererer til Lov om
sosiale tjenester.
– Byrådet må sørge for at ingen
trenger å bo på gaten i vår by.

LEDER fOR HELsEkOmitEEN:

Marte Mjøs Persen (Ap).

BODDE HER: Rottereiret i Forskjønnelsen. Eierne i firmaet Bergen
Fjellsiden AS har brukt fire år på å endre reguleringsplanen.

kaLfaRvEiEN 20: Leder for Robin Hood-huset, Marcos Armano, sendte bekymringsmelding til kommunen 24. mars og at flere av beboerne har en alvorlig smittsom sykdom (hepatitt).

NØDHJELP: Eiler Macody Lund (Frp) har bedt om økte bevilgninger
fra departementet til Bymisjonen i Bergen.

reiser

200 kr. og togbilett
200 kroner til mat og
togbilett til Oslo. Det er
hva romfolket fikk fra Nav.

– Bergen kommune har en nødhjelpsforpliktelse, men hvor
mye som gis vurderes i hvert
enkelt tilfelle, sier byråd Eiler
Macody Lund (Frp) til BA.
Han sier pengene gis gjennom Nav Bergenhus etter søknad og individuell vurdering.
Hos den aktuelle Nav-avdelingen og lederen vi får oppgitt,
var telefonen slått av i går.

Fra annet hold får imidlertid
BA opplyst at romfolket har fått
200 kroner og togbillett til Oslo.
Hva som skal skje etter at de
er ankommet byen, vet bare
Nav – og de svarte ikke BA i går.
Eiler Macody Lund ba i et
brev 17. mars justidepartmentet om økt støtte til Bymisjonen, slik at de kunne opprettholde det akutte overnattingtilbudet.
I går var det ingen i departmentet som kunne svare på
denne forespørselen.

UNNLOT Å
GRIPE INN
Før påske fikk kommunen melding om
tilstanden i Kalfarveien, samt at flere av
beboerne skal ha et
alvorlig sykdom.
Ingen grep inn.
Linda HiLLand
aina FLadSET

linda.hilland@ba.no

BERGEN: I flere år har huset
vært ulovlig tilholdssted for bostedsløse. Søndag ble 21 rumenere oppdaget og bortvist fra
bygget der bostedsløse bor
blant rotter, avføring og søppel.
Nå viser det seg at etat for sosiale tjenester fikk bekymringsmelding om forholdene allerede 24. mars.
– Jeg sendte melding på
grunn av de dårlige sanitære
forholdene, og fordi jeg hadde
fått opplysninger av en som

hadde bodd i huset om at mange av beboerne har en alvorlig
smittsom sykdom (Hepatitt),
sier daglig leder Marcos Amano
ved Robin Hood Huset.
Han forteller at en av dem
skal ha blitt hentet i ambulanse.

– Ligger ikke under oss
Leder for etat for sosiale tjenester bekrefter å ha mottatt bekymringsmeldingen.
– Innholdet i meldingen var
såpass alvorlig at jeg videresendte den til min nærmeste
leder, kommunaldirektør Magne Ervik, sier Jostein Hestnes.
Hestnes vet at kommunaldirektøren formidlet meldingen
videre, men ikke hvordan saken ble fulgt opp etterpå.
Sosialbyråd Eiler Macody
Lund (Frp) bekrefter også å ha
mottatt bekymringsmeldingen.
– Meldingen dreide seg om at
beboerne kunne ha en alvorlig
smittsom sykdom, derfor sendte jeg saken videre til helse. Sa-

ken ligger ikke under oss, sier
Macody Lund.

Fra helse til byggesak
Helsevernetaten bekrefter at de
har mottatt melding fra politiet
11. februar, og bekymringsmelding 25. mars.
De drøftet med smittevernoverlegen og konstituert kommuneoverlege med tanke på
om de hadde virkemidler knyttet til de lover og forskrifter
som de er delegert.
– Konklusjonen var at vi i liten grad har mulighet for å gripe inn, sier leder for helsevernetaten, Sonja Skotheim.
Etaten hadde deretter et
møte med byggesaksavdelingen. De diskuterte hvilke virkemidler de eventuelt måtte ha.
– Innad har vi diskutert den
videre etter påske, og vi vil sende noen opp der i løpet av uken
for å sjekke om det er behov for
sikring, sier Øystein Andersen
ved byggesaksavdelingen.

