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BEKYMRET: Daglig leder Marcos Amano ved Robin Hood-huset er bekymret for at Kirkens Bymisjon stenger akuttovernattingen for fattige tilrei-
sende.  ARKIVFOTO: EIRIK HAGESÆTER

Kirkens Bymisjon 
korona-stenger 
akuttovernattingen 
for fattige tilreisende 
i Bergen. – Bruk byens 
hoteller, foreslår 
Marcos Amano ved 
Robin Hood-huset.

DAG BJØRNDAL
dag.bjorndal@ba.no

Det akutte overnattingstilbu-
det i Kong Oscars gate skal være 
et tilbud der tilreisende fattige 
får et trygt, rolig og varmt over-
nattingstilbud. Her er også sa-
nitærtilbud med dusj, toalett, 
og vaske- og tørkemuligheter 
for klær. Totalt er det plass til 32 
senger i sovesal.

Tilbudet drives av Kirkens 
Bymisjon, men er finansiert av 
Arbeids- og velferdsdirektora-
tet.

Sende dem hjem
Fra lørdag blir stedet korona-
stengt.

– Jeg vet ikke hva slags vur-
deringer Bymisjonen har 
gjort, men jeg synes det er be-
kymringsfullt at et lavterskel-
tilbud som dette legges ned i 
den situasjonen vi er i nå, sier 
daglig leder Marcos Amano i 
Robin Hood-huset, som er et 
rusfritt og livssynsnøytralt 
møtested for økonomisk van-
skeligstilte og nettverkssø-
kende i Bergen.

Akuttovernattingen brukes 
mest av romfolk som tigger i 
byens gater og av øvrige fattige 
tilreisende.

Amano minner om pålegget 
om at alle som har vært uten-
lands etter 27. februar skal un-
derlegges karantene. Han vet 
ikke om det gjelder noen av 
brukerne av akuttovernattin-
gen.

– Men om planen er å sende 
disse hjem, er det ikke bare å 
sette dem på et tog til Oslo uten 
at de testes. Dessuten er det vel 
varierende hva disse har å kom-
me hjem til. sier han.

Torsdag hjalp Robin Hood-
huset 20–30 personer i å fylle ut 
søknad til Nav om hjelp til 
hjemreise. Disse ble levert fre-
dag morgen og var behandlet 
ferdig klokken 14.

Bymisjonen får penger
– Disse har nå fått bybanebillet-
ter av oss, slik at de kan komme 
seg til flyplassen. Det gjenstår å 
løse situasjonen for dem som 
ikke har noe hjem å reise til, 
sier Amano.

– Hva kan gjøres for dem?
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– Åpne sovesaler er ikke en 
god løsning i dagens situasjon, 
men det er jo relativt god ho-
tellkapasitet i Bergen nå. Det 
kunne vært en mulig løsning å 
leie rom til brukerne av 
akuttovernattingen. Poenget 
mitt er at disse menneskene 
må ha et tilbud også i denne 
situasjonen. Bergen må ha et 
fungerende akutt overnat-
tingstilbud også i tiden frem-
over. Det er det Bymisjonen 
har fått penger til å sikre, sier 
Amano.

Byråd for arbeid, sosial og bo-
lig Lubna Jaffery (Ap) var opp-
tatt i møter fredag, men hennes 
politiske rådgiver Linn Pilskog 
skriver i en tekstmelding til BA 
at de er i dialog med Bymisjo-
nen for å finne en løsning.

Kritikkverdig
– Det er ikke så mye mer å si om 
saken. Kirkens Bymisjon må 
svare på hvilke vurderinger de 
har gjort rundt stengning, skri-
ver hun.

– Men er ikke dette kommu-
nens ansvar?

– Vi jobber sammen, og ser på 
ulike løsninger, skriver hun.
Gruppeleder for Rødt i bysty-

ret, Sofie Marhaug, er glad for 
at de som vil hjem får hjelp til 
dette.

– Men det som er kritikkver-
dig her er at Kirkens Bymisjon 
hver gang ting blir vanskelig 
ikke klarer å opprettholde et 
skikkelig tilbud til denne grup-
pen. Slik var det også i julen. De 
får penger jo penger av det of-
fentlig for å klare nettopp det, 
sier hun.

– Dette er en sårbar gruppe 
både i forhold til koronasmitte 
og annet. Det skulle ikke skje at 
tilbudet til dem legges ned når 
det er krise, sier Marhaug.

Også Robin Hood-huset re-
duserer tilbudet sitt som følge 
av korona-krisen.

Fra mandag kuttes åpningsti-
den, slik at stedet vil være 
åpent fra klokken 10 til 15.

Antall besøkende skal til en-
hver tid ikke være flere enn 20 
personer, og man skal holde av-
stands- og hygienereglene som 
er satt opp.

Alle kurs og øvrige tilbud 
stenges foreløpig frem til 19. 
mars. Det gleder også familie-
aktiviteter. Råd og veiledning 
vil bare være tilgjengelig etter 
forhåndsavtale,

Lederen for akuttovernat-
tingen i Kirkens Bymisjon i 
Bergen, Kristine Thorsen, 
bekrefter beslutningen om 
å stenge.
– Vi har brukt den siste tiden på 
å snakke med gjestene våre, og 
har sterkt oppfordret dem til å 
reise hjem. Majoriteten reiser 
dermed hjem i løpet av lørdag, 
sier hun til BA.

På spørsmål om hva man gjør 
med dem som ikke reiser, sva-
rer hun at Bymisjonen jobber 
med å ta vare på dem også.

Årsaken til stengingen er 
selvsagt de nye påleggene fra 
regjeringen. På akuttovernat-
tingen sover 32 mennesker en 
halv meter fra hverandre.

I pålegg fra Helsedirektoratet 
heter det også at folk som har 
vært utenlands etter 27. februar 
skal i karantene.

– Kan man da sende dem 
med tog?

– Vi er oppmerksomme på 
det, og har forsøkt å undersøke 
om de har reist etter denne da-
toen. Så vidt vi vet har ingen av 
dem som drar hjem vært på rei-

se i det tidsrommet. Men dette 
er en tillitssak. Vi stiller jo bare 
spørsmål, sier Thorsen.

Hun opplyser at ingen av 
gjestene har vært testet.

Støter ut de svake
– Hvorfor ikke satse på hotell?

– Vi har drøftet flere mulig-
heter, og per nå er ikke dette 
en løsning vi lander på. Dette 
er ikke en begrenset tidsperi-
ode. Ingen vet hvor lenge det-
te vil vare. Gjestene skjønner 
også at grunnlaget for deres 
inntekter er dårlig i lang tid 
fremover, og drar derfor 
hjem.

– Noen vil hevde dere støter 
ut i de svakeste i en vanskelig 
tid?

– Slik ser ikke vi det. Men 
også vi hadde ønsket at Norge 
ville ta et større ansvar for den-
ne gruppen.

– Men dere er jo betalt av det 
offentlige for å ta dere av dem. 
Burde ikke dere ta ansvar?

– Jo, og det gjør vi. Vi er sikre 
på at ingen skal bli liggende på 
gaten som følge av dette, sier 
Kristine Thorsen.

– De fleste vil reise hjem
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