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Sammendrag
I forbindelse med bystyrets behandling av budsjettet for 2014 ble det fattet følgende
verbalvedtak (H56):

Bystyret ber byrådet legge frem sak for bystyretom behovene for bo- og omsorgsplasser,
herunder korttidsplasser innen rusomsorgen ien 5 års periode, etter modell fra skole, bolig
og sykehjemsbehovsplanen.
Planen har som formål å belyse trender og behov innen rusfeltet over en 5-10 års periode,
med vekt på behovet for kommunale og private institusjonsplasser med tilbud til
rusmiddelmisbrukere. Planen skal videre belyse hvilken kapasitet som foreligger i Oslo
kommune målt opp mot fremtidige behov, samt hva som kan og bør gjøres for å dekke disse
behovene. Planen inneholder også en vurdering av de eiendommene som i dag benyttes til
rusinstitusjoner i velferdsetatens regi. Behov for institusjonsplasser er kartlagt ved hjelp av
en kombinasjon av en surveyundersøkelse blant bydelene, en analyse av boligsituasjonen i
bydelene, sammenstilling av tilgjengelig registerdata samt en intervjuundersøkelse blant
sentrale aktører innen rusomsorgen. I planen er det foreslått strategier og tiltak som skal
imøtekomme avdekkede behov.
Oslo kommune har et bredt og mangfoldig institusjonstilbud til personer med
rusmiddelproblemer, og har gode forutsetninger for å møte dagens og fremtidige behov og
utfordringer. Det arbeides godt på institusjonene og i bydelene, der alle er opptatt av å gi den
enkelte et best mulig tilbud. Samtidig er det behov for à styrke sammenhengen mellom ulike
tjenestetilbud, særlig i arbeidet med å hjelpe mennesker med sammensatte behov. Det er
bred enighet blant aktører og interessenter på rusfeltet i Oslo, om at det er behov for å styrke
tilbudet til personer med samtidige ruslidelser, psykisk helseproblemer og atferdsutfordringer.
Dette er mennesker som kommunen vil prioritere å utvikle tilbud til de neste årene, og dette

skal gjøres i samarbeid mellom velferdsetaten, bydeleneog spesialisthelsetjenesten.Det er
videre behov for å opprettholde et godt tilbud til rusmiddelmisbrukere med stort
omsorgsbehov pga omfattende somatiske plager etter mange år med aktiv rus. Det vil også
være behov for å opprettholde akutt- og korttidsplasser på institusjon, men det er ønskelig at
antallet slike plasser reduseres i årene fremover. Bydelene har også signalisert at
velferdsetaten i samarbeid med spesialisthelsetjenesten bør utvide tilbudet til unge som står
i fare for å utvikle et alvorlig rusmisbruk, uten at dette nødvendigvis innebærer utvidelse av
kommunens institusjonstilbud. Fagfeltets egne erfaringer viser at unge rusmiddelmisbrukere
trenger en annen type tilnærming - fortrinnsvis utenfor institusjon. Dette vil bli nærmere
beskrevet senere i planen.
Det forventes en betydelig vekst i Oslos befolkning i planperioden. Den økonomiske
situasjon for kommunen forventes å bli krevende i årene fremover, og dette medfører at man
også innenfor den kommunale rusomsorgen må vurdere om ressursene benyttes på best
mulig måte. Det er ønskelig at bydelene i økende grad tar ansvar for å utvikle lokale
boligtiltak med oppfølging til de personer som vil ha mest nytte av dette. Det er satt av mye
ressurser i årene fremover til anskaffelser av boliger og utvikling av booppfølgingstjenester
lokalt i Oslo kommune.
Innenfor de kommunale rusinstitusjonene bor det i dag en del brukere som forventes å kunne

nyttiggjøreseg et botilbud med oppfølgingi regi av bydel. Parallelt med at flere bosettes i
bydel må dagens institusjoner for rusmiddelmisbrukere endres for å rette seg inn mot
brukere som ikke kan bo i bydel. Enkelte brukergrupper har så store hjelpebehov at det kan
være både mer kostnadseffektivt og bedre for bruker å bo i institusjon. Antallet
institusjonsplasser kan reduseres, men på plasser som skal videreføres bør høyere
bemanning og kompetanse vektlegges med tanke på mer krevende brukergrupper med
større omsorgs- og oppfølgingsbehov.
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Videre må en fornyelse av bygningsmassen innenfor dagens institusjoner i velferdsetaten
prioriteres, enten ved nybygg eller ved totalrehabilitering av eksisterende eiendommer. En
gjennomgang som er gjort viser at 11 institusjonsbygg som i dag rommer totalt 253 plasser
må bygges om eller er dårlig bygningsmessig egnet til videre drift.
Det er våren 2015 igangsatt en systematisk gjennomgang hvor Omsorgsbygg og
velferdsetaten kartlegger de kommunale byggene som benyttes til rusinstitusjoner for å
kartlegge behovet for oppgradering og vedlikehold.

Oslo kommune ønsker at rusomsorgen i Oslo i 2020skal kjennetegnes av at:
ø brukere som kan bo i egen bolig har tilbud om egnet bolig i samsvar med deres
behov
ø personer med samtidige ruslidelser, psykisk helseproblemer og atferdsutfordringer
har kvalitativt gode tilbud i velferdsetatens institusjoner og spesialisthelsetjenesten
ø det er tilstrekkelig tilbud om akutt- og korttidsplasser for brukere som venter på
permanente tilbud og som avlastning for bydelene i perioder;
ø velferdsetaten kjennetegnes av å ha spisskompetanse og god faglig metodikk for å ta
hånd om brukere med sammensatte

ø
ø

behov;

bydelene anerkjenner velferdsetaten som en positiv medspiller i rusomsorgen;
institusjonene i velferdsetaten har en bygningsmasse som gir rom for fleksibilitet og
god klientbehandling.

l planperioden legges følgende hovedstrategier til grunn å oppnå disse målsetningene:
ø Oslo kommune skal iverksette en vridning i rusomsorgen for at flere skal få
oppfølging i egen bolig
ø Oslo kommune vil arbeide for en gradvis utskiftning av uhensiktsmessig
bygningsmasse innenfor velferdsetatens rusinstitusjoner.
ø Oslo kommune skal utvikle et institusjonsapparat som bidrar til styrket helhet og
sammenheng i kommunes rusomsorg. Antallet plasser innenfor institusjon skal
reduseres og rettes inn mot brukere som ikke kan bo i selvstendig bolig.

Oslo kommune og velferdsetaten som fagetat skal bidra til at det i planperioden skjer en
tydeliggjøring av ansvar mellom aktører på rusfeltet i Oslo kommune, og at kommunens
samlede ressurser og kompetanse på området benyttes på en mest mulig effektiv måte til
beste for brukerne. Oslo kommune vil prioritere å utvikle egnede tilbud til de som ikke kan
nyttiggjøre seg et botilbud i bydel og som har behov for kortere eller lengre opphold i
institusjon med ansatte tilstede hele døgnet.
Bygningsmassen til de institusjonene som fortsatt skal driftes i regi av velferdsetaten skal
utvikles slik at de legger til rette for å tilby gode og målrettede klientforløp.
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Kapittel 1: lnnledning
Bakgrunnen for denne behovsplanen er at Bystyret har bedt byrådet om å legge fram en sak
om behovene for bo- og omsorgsplasser innen rusomsorgen i en 5-års periode.
Planen har som formål å belyse trender og behov innen rusfeltet, med vekt på behovet for
utvikling innenfor tilbudet om kommunale og private institusjonsplasser. Planen skal videre
belyse hvilken kapasitet som foreligger i Oslo kommune målt opp mot fremtidige behov samt
hva som kan og bør gjøres for å dekke disse behovene. Planen må ses i sammenheng med
Boligbehovsplanen for Oslo kommune 2013 - 2016 som belyser uttalte boligbehov i
bydelene, herunder ordinære kommunale boliger og tilrettelagte boliger for personer med
rus- og/eller psykisk helseproblemer.
Behovsplanen er forankret i sentrale nasjonale og kommunale styringsdokumenter, bred
involvering av ulike aktører innen rusomsorgen i Oslo kommune, samt kvalitative og
kvantitative analyser. Behov for institusjonsplasser er kartlagt ved hjelp av en kombinasjon
av en surveyundersøkelse blant bydelene, en analyse av boligsituasjonen i bydelene og en
sammenstilling av data fra fagsystemet som benyttes innenfor den kommunale rusomsorgen
i velferdsetaten. Det er også gjennomført en intervjuundersøkelse blant sentrale aktører
innen rusomsorgen i kommunen. I planen er det foreslått strategier og tiltak som er ment å
imøtekomme det som avdekkes av behov og utfordringer.
Sentrale aktører og interessenter er involvert i planarbeidet gjennom intervjuer og samtaler
med representanter for kommunale og private institusjoner, spesialisthelsetjeneste, bydeler
og brukerorganisasjoner (vedlegg 1 og 2). I tillegg er det gjennomført en dialogkonferanse
med bred deltakelse, der deltakerne ble presentert hovedtrekk i planarbeidet og gitt
anledning til å komme med innspill til prioriteringer de neste 5 årene. Sentrale føringer og
økonomiske rammebetingelser tilsier at Oslo kommune blir nødt til å foreta prioriteringer de
neste årene, og denne planen utgjør en viktig del av beslutningsgrunnlaget for disse.

1.1. Sentrale begreper
Sentrale begreper defineres i denne planen som følgende:
ø
ø
ø

ø

ø

Institusjonsplasser forstås i denne planen som de døgnplasser som tilbys av kommunale
og private institusjoneri regi av velferdsetaten.
Institusjonstilbud forstås i denne planen som de tilbud som gis av kommunale og private
institusjoner i regi av Velferdsetaten.
Rehabilitering er definert i forskrift om rehabilitering og habilitering som «tidsavgrensede,
planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi
nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og
mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet».
Omsorgsinstitusjoner er døgntilbud for brukere som har behov for helse- og sosialfaglig
bistand og oppfølging ved somatiske og psykiske plager som følge av høy alder og/eller
rusmiddelmisbruk. Institusjonene har helsepersonell ansatt.
HK Velferd er et system som Velferdsetaten benytter for registrering av klientdata, og for
å generere statistikk og resultatrapporter.
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Kapittel 2: Overordnede føringer og lovverk
I dette kapittelet foretas en kort gjennomgang av overordnede mål og føringer som virker inn
på Oslo institusjonstilbud til personer med rusmiddelproblemer.

2.1. Kommunens ansvar for tjenester til personer med rusmiddelproblemer
Helse- og omsorgstjenesteloven
inneholder regler om kommunens overordnede ansvar for
helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i kommunen. Loven pålegger
kommunen å sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige og
forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og
brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse,
rusmiddelproblemer, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunens ansvar er i
loven regulert som et overordnet «sørge-for-ansvar». Loven spesifiserer videre at kommunen
må sette i verk systematiske tiltak som sikrer at virksomhetens aktiviteter planlegges,
gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i relevante lover og
forskrifter.
Individuell plan og koordinator
Kommunens ansvar for å utarbeide individuell plan er lovfestet. Loven pålegger kommunen å
utarbeide en individuell plan (IP) for pasienter og brukere med behov for langvarige og
koordinerte tjenester etter loven. Kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om
planen for å bidra til et helhetlig tilbud. Dersom en person har behov for tjenester fra både
kommunen og spesialisthelsetjenesten,
skal kommunen sørge for at det blir utarbeidet en
individuell plan, og for at planarbeidet koordineres.
For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og
omsorgstjenesteloven,
skal kommunen tilby koordinator. Koordinatoren skal sørge for
nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker, samt sikre samordning av
tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan. Koordinator skal tilbys brukere
med behov for langvarige og koordinerte tjenester, selv om de ikke ønsker individuell plan.

2.2. Kommunale og nasjonale føringer
Bystyremelding nr 1/2010 - Rusomsorgen i Oslo kommune - ble behandlet i bystyret
16.2.2011 og det ble gitt tilbakemelding til bystyret på oppnådde resultater i notat 13/2013 til
Helse- og sosialkomiteen.
I arbeidet med institusjonsplan for rusomsorgen i Oslo har kommunen lagt vekt på flere av
vedtakspunktene og merknadene fra behandlingen av Bystyremelding 1/2010. Som det vil
fremgå senere i rapporten vil et fremtidig institusjonsapparat ha behov for et effektivt og
tilgjengelig akuttapparat slik at personer som har et rusproblem fanges opp så tidlig som
mulig. Både bystyremelding 1/2010 og Boligbehovsmeldingen slår fast at det er behov for et
økt antall boliger i bydelene som er tilgjengelig for personer som har avsluttet rusbehandling.
Velferdsetaten ser allerede at det er manglende innsøking til en rekke institusjonsplasser,
høyst sannsynlig som et resultat av byrådets boligsatsning de senere årene. Denne
utviklingen vil gjøre det mulig å redusere antall institusjonsplasser i Velferdsetatens regi.
På den annen side er det en gruppe mennesker med rusproblemer og samtidig
psykisk/atferdsmessige utfordringer som i liten grad evner å ivareta en egen bolig i bydel.
Disse har behov for langvarige og stabile boformer i et oversiktlig miljø med tilgjengelig
personale som kan møte deres behov på en god måte. Slike institusjonslignende boliger er
noe kommunen har behov for å bygge opp i langt større grad enn det som finnes i dag.
Byrådet i Oslo kommune ønsker å hjelpe flere av kommunens vanskeligstilte til en mer
selvstendig bosituasjon (byrådets budsjettforslag 2014). Det er et klart uttalt mål fra
overordnede politiske myndigheter i Oslo at det skal etableres flere tilpassede boliger og at

booppfølgingen overforvanskeligstilte skal styrkes. I økonomiplanperioden 2015 - 2018 er
det satt av 2,1 mrd kroner til anskaffelser av boliger til vanskeligstilte. Fra budsjettforslaget
2015 fremkommer at flere skal ha et godt sted å bo, og fra og med 2015 skal det brukes over
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20 millioner kroner årlig til å styrke booppfølgingsarbeidet i bydelene. I Boligbehovsplan for
Oslo kommune 2013 - 2016 er èn av strategiene at de tyngste brukerne av kommunale
tjenester skal prioriteres ved tildeling av kommunale boliger.
Satsingen i Oslo for et tryggere sentrum og for en reduksjon av de åpne rusmiljøene er
forankret i en tverrpolitisk vedtatt handlingsplan: «Oslo kommunes handlingsplan for
sentrumsarbeidet 2012-2015». Uteseksjonen har en viktig rolle i sentrumsarbeidet gjennom
sitt ansvar for oppsøkende og forebyggende arbeid i Oslo sentrum. Arbeidet er spesielt rettet
mot unge rusmiddelmisbrukere. Prindsen mottakssenter tilbyr akuttovernatting og
videreformidling, feltpleie, smittevern og helse- og sosialfaglig oppfølging av personer med
rusmiddelmisbruk. velferdsetaten skal bidra til å redusere de åpne rusmiljøene og til et trygt
og inkluderende Oslo sentrum, blant annet ved å gi rusmiddelmisbrukere i sentrum et
helhetlig helse- og sosialfaglig tilbud og videreutvikle det forebyggende arbeidet rettet mot
yngre brukergrupper.
I St.meld 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmidde/politikk legger regjeringen frem sine
mål og tiltak for en helhetlig rusmiddelpolitikk. Med en helhetlig rusmiddelpolitikk forstås en
politikk som spenner fra virksom forebygging, tidlig innsats og hjelp til de som har omfattende
rusproblemer -til en politikk som også ivaretar pårørende og tredjepart som rammes av
skader av rusmiddelbruk. Særlig oppmerksomhet skal vies barn, unge, pårørende og
mennesker med særlig omfattende hjelpebehov. Regjeringen vil styrke tilbudet til de tyngst
rammede.

Økt ansvar til kommunene
Samhandlingsreformen er retningsgivende også for innsatsen mot rusproblemer. I St.meld.
nr. 16 (2010 - 2011) Nasjonal helse- og Omsorgsplan 2011 - 2015, la regjeringen fram den
politiske kursen for helse- og omsorgstjenestene og folkehelsearbeidet. Målet er helhetlige
og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet, tilpasset den enkelte bruker, med høy
pasientsikkerhet, kort ventetid og med størst mulig nærhet mellom bruker og tjenester.
Samhandlingsreformen bygger på en utvidet og styrket kommunerolle og en mer spisset
spesialisthelsetjeneste -for à imøtekomme dagens og fremtidens utfordringer.
Forebygging skal prioriteres
Rusforebygging handler i første rekke om et inkluderende samfunn: Trygge bomiljøer,
arbeidsmuligheter og et godt arbeidsmiljø, gode oppvekstvilkår og fritidstilbud, utjevning av
sosiale helseforskjeller, tiltak som hindrer marginalisering samt innsats for å forebygge frafall
i skolen.
Samhandlingsreformen skal bidra til å sikre god folkehelse og gode helse- og
velferdstjenester. Framtidens utfordringer skal møtes gjennom tverrsektorielt samarbeid,
satsing på tidlig innsats og virkningsfulle forebyggingstiltak.
Innenfor Oslo kommune har bydelene et overordnet ansvar for forebyggende tiltak.
Uteseksjonen og Kompetansesenter rus - Oslo har også viktige roller innenfor det
forebyggende arbeidet. Uteseksjonen driver blant annet oppsøkende feltarbeid rettet mot
barn og ungdom i Oslo sentrum samt rådgivnings- og oppfølgingsarbeid overfor unge i
risikosonen. Kompetansesentret rus - Oslo har blant annet ansvar for å ivareta, bygge opp
og formidle kompetanse på områdene rusmiddelforebygging/folkehelsearbeid og tidlig
intervensjon, og har dermed en sentral rolle iforhold til kommunens forebyggende innsats.
Kompetansesentret jobber både opp mot skoler, bydeler og mot de byomfattende tiltakene
innenfor Oslo kommunes rusomsorg.

2.3. Behovet for en samlet og koordinert

innsats

Det samlede Iokale tjenestetilbudet til personer med rusproblemer omfatter tjenester fra en
rekke sektorer. Sentrale tjenesteytere er Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV), fastlege,
helsestasjon, skolehelsetjeneste, barnevern, de hjemmebaserte omsorgstjenestene,

psykologer, rus/ psykisk helseenheter i kommunen, boligtjenester, Iavterskel institusjons-/
helsetiltak og sykehjem.
Bydeler og desentraliserte spesiaIisthelsetjenestetiltak må utgjøre en samlet Iokalbasert
helse- og omsorgstjeneste som er kjennetegnet av tilgjengelighet, tidlig innsats, god
oppfølging, samt et helhetlig, godt og forpliktende samarbeid mellom helse- og
omsorgstjenester og andre aktører, som for eksempel barnevern og kriminalomsorgen. I alle
tjenester skal det legges vekt på å bistå brukeren. I helse- og omsorgstjenesteloven er det
stilt krav om at kommuner og helseforetak skal inngå avtaler om samarbeid om en rekke
oppgaver, blant annet om retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning,
habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud. Samarbeidsplikten gjelder alle
pasientgrupper - også personer med rusproblemer. Alle bydeler har inngått slike avtaler med
sine respektive sykehus. Avtalene skal legge til rette for helhetlige, individuelt tilpassede,
kontinuerlige og sammenhengende behandlingskjeder. Det gjenstår fremdeles noe arbeid for
at alle avtaler fungerer etter hensikten når det gjelder ruspasienter.
Konkrete løsninger må utvikles lokalt i et samarbeid mellom tjenester og nivåer. Forpliktende
samarbeid innebærer at kommunen med kompetanse og støtte fra spesialisthelsetjenesten
skal kunne gi bedre oppfølging og håndtere flere situasjoner selv.
Klient- og behandlingsforløp
Mange personer med rusproblemer har tilleggsproblemer og behov for flere tjenester
samtidig. Mange vil ha behov for hjelp over lang tid både fra kommunen og fra
spesialisthelsetjenesten, men intensiteten i hjelpebehovet kan variere. Når pasienten blir
henvist til, eller selv oppsøker, spesialisthelsetjenesten for å få hjelp, er det grunn til å anta at
rusproblemet har utviklet seg over tid og at hjelpetiltak i kommunen har eller bør ha en
sentral rolle. Disse pasientene vil ha behov for oppfølging av fastlege, og ofte også psykologog sykepleietjeneste. Mange er i ustabile og midlertidige boforhold, og har behov for hjelp til
å skaffe bolig og til å mestre boforholdet. Samtidig har mange jevnlig behov for polikliniske
og ambulante spesialisthelsetjenester og tidvis innleggelse for behandling, for eksempel i
distriktspsykiatrisk senter eller i en akuttavdeling. I tillegg kommer arbeidsrettede og sosiale
tiltak og tiltak fra kriminalomsorgen.
Studier med livsløpstilnærming tilsier at rusavhengighet bør forstås som en kronisk sykdom
som krever behandling og oppfølging over lang tid (KORFOR, 2012). Med grunnlag i en slik
forståelse, må tjenestene til rusavhengige i spesialisthelsetjenesten og kommunen være
organisert på samme måte som til pasienter med kroniske sykdommer.
Behandlingsstart bør ses som en egen fase i behandlingsforløpet, og det er viktig at det ikke
oppstår brudd i løpet av behandlingen. Derfor må det legges vekt på involvering av relevante
aktører ved behandlingsstart, gjennom aktiv behandlingsfase og i overgangsfase til
kommunale tilbud. I den aktive behandlingsfasen vil spesialisthelsetjenesten ha en mer
dominerende rolle, samtidig som intensitet og samarbeid med ulike aktører tilpasses den
individuelle endringsprosessen. Behandling og aktiv deltakelse i samfunnet bør ses i
sammenheng. Stabile bolig- og arbeidsrettede tjenester fra kommunen kombinert med en lett
tilgjengelig spesialisthelsetjeneste og muligheter for opphold i kommunale rusinstitusjoner,
bør vurderes gjennom hele forløpet - ikke minst for å kunne forebygge behandlingsavbrudd
og tilbakefall.
Rus og psykisk helse
Studier fra Europa og USA viser at psykiske sykdommer og rusproblemer ofte opptrer
sammen. Dette kommer blant annet frem i Nasjonal faglig retningslinje for utredning,
behandling og oppfølging av personer med samtidig rus/idelser og psykisk lidelse - ROPlidelser (H.dir, 2012). Jo mer alvorlig rusproblemet er, jo høyere er forekomsten av psykiske
sykdommer - og omvendt. Personer med narkotikaavhengighet har høyere forekomst av
psykisk sykdom enn personer med alkoholavhengighet. Personer med schizofreni og bipolar
sykdom har en spesielt høy forekomst av rusproblemer.
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I forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 —2008 ble det etablert
distriktspsykiatriske sentre. Sentrene tilbyr utredning og behandling poliklinisk, ambulant eller
som dag- og døgnbehandling. Distriktspsykiatriske sentre skal bistå den kommunale helseog omsorgstjenesten med råd og veiledning og ivareta kontinuiteten i
spesialisthelsetjenesten - på brukerens vei inn i og ut av psykisk helsevern. De
distriktspsykiatriske sentrene er fremdeles under faglig oppbygging og utvikling i Oslo. Det
forutsettes at de skal utvikle døgnberedskap. Ambulante team, ruspoliklinikker og akutteam
har en viktig rolle.

2.4. Styring og organisering

av rusarbeideti

Oslo kommune

Oslo kommune er inndelt i 15 bydeler som har ansvar for tjenester til egne innbyggere
og står for gjennomføringen av mange av tjenestene til befolkningen, bl.a. gjennom
hjemmetjeneste og NAV sosial. Innenfor sektoren eldre og sosiale tjenester er byomfattende
tjenestetilbud til befolkningen organisert under 4 sentrale etater; Barne- og familieetaten,
Helseetaten, Sykehjemsetaten og velferdsetaten. Sykehjemsetaten har ansvar for utvikling
og drift av sykehjemsplasser til alle grupper inkludert mennesker med samtidig
rusmiddelmisbruk og stort pleiebehov. Stovnerskogen sykehjem har 16 plasser på langtids
spesialenhet for rusavhengige og på Ryenhjemmet er det 7 rusplasser.
Helseetaten har også en sentral rolle i arbeidet med rusmiddelmisbrukere ved at etaten har
ansvar for blant annet Sosial og ambulant akuttjeneste i tilknytning til Legevakten i Oslo. Når
det gjelder rusinstitusjoner med byomfattende ansvar, er disse organisert under
velferdsetaten. Når bydelene har innbyggere med behov for en døgnplass innenfor den
kommunale rusomsorgen søkes det om dette til et inntakskontor sentralt plassert i etaten.
Bydelen er bestiller av plass og betaler en andel av det plassen koster. Bydelen har ansvar
for å følge opp egen beboer i samarbeid med de ansatte på institusjonen også når
vedkommende bor i velferdsetatens tiltak.
velferdsetatens rolle, organisering og ansvarsområde
Det er Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester som har det overordnede
etatsoppfølgingsansvaret for velferdsetaten. Etaten har ansvaret for til enhver tid å følge opp
vedtak og bystyremeldinger i saker som gjelder egen etat.
velferdsetaten har et byomfattende ansvar for drift og kjøp av institusjonsplasser til
rusmiddelmisbrukere. Bydelene er innsøkende instans. Tilbudet omfatter ca. 700 plasser for
rusmiddelmisbrukere fordelt på skadereduksjons-, rehabiliterings-, omsorgs- og
korttidsplasser. Tilbudet omfatter dessuten lavterskel helsetilbud og polikliniske tjenester for
mennesker i legemiddelassistert rehabilitering. Kompetansesenter rus —Oslo skal sikre
ivaretakelse, utvikling og formidling av rusfaglig kompetanse.
Organisasjonsmodellen i Velferdsetaten er bygget opp slik at arbeid som er knyttet til
rusfeltet griper inn i flere av etatens avdelinger.
velferdsetatens forståelse av utfordringer i planperioden 2015-2020
Det fremkommer av økonomiplanen for Oslo kommune at det må påregnes
rammereduksjoner for velferdsetaten.
Samhandlingsreformen og nytt lovverk innenfor helse- og omsorgssektoren vil påvirke
kommunens ansvar for, og arbeid med, rusmiddelmisbrukere ved at kommunen tillegges et
større ansvar og ved at flere oppgaver skal løses lokalt. Kommunen må finne nye løsninger
der spesialisthelsetjeneste og kommune sammen bidrar med hjelp nærmere brukerne. Det at
Oslo kommune skal forholde seg til fire sykehussektorer kompliserer arbeidet med å få på
plass gode samhandlingsløsninger.
Samarbeid og samhandling må styrkes i det kommunale tiltaksapparatet og
spesialisthelsetjenesten, slik at man sikrer et godt forløp for den enkelte bruker.
Folkehelsearbeidet skal gjennomsyre alt arbeid i kommune og stat, og folkehelseloven
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innebærer at kommunen må ha oversikt over innbyggernes helsetilstand og faktorer som
påvirker folkehelsen både positivt og negativt.
Oslo kommune

-

må:

Utvikle et godt tjenestetilbud til en raskt voksende og etnisk mangfoldig befolkning.
Bidra til at det utvikles samhandlingsmodeller innen psykisk helse og rusbehandling
slik at det sikres gode forløp for den enkelte bruker.
Bidra til effektiv bruk av sosiale boligvirkemidler slik at flere rusmiddelmisbrukere
sikres trygge boliger.

velferdsetaten må bidra til å videreutvikle og beholde kompetansen som fagetat, slik at
etaten er konkurransedyktig og har tjenester som bydelene og brukerne etterspør.
Samhandlingsreformen medfører også at samarbeidet med det øvrige hjelpeapparat på
rusområdet må videreutvikles og bli mer forpliktende. Spesialisthelsetjenesten har redusert
antall plasser og oppholdstiden på sine døgntilbud, og prioriterer nå polikliniske og
ambulante tjenester. Det forventes at kommunen skal øke sin innsats når det gjelder sosiale,
boligsosiale og rehabiliterende tiltak.
Byrådet har som målsetting at flest mulig skal tilbys et godt sted å bo. Flere bydeler arbeider
med å opprette lokale boligtiltak for rusmiddelmisbrukere. Dette betyr at kommunens
institusjonsapparat må rette seg mot de gruppene som trenger bistand for å kunne komme
inn i egen bolig. Mange klienter trenger en lengre skjerming- og bistandsfase etter
behandling i spesialisthelsetjenesten. Det er derfor behov for å opprettholde antallet plasser
med målrettede rehabiliteringsforløp på grunn av kortere behandlingstid i sykehusene.
Personer som ikke har ønske om rehabilitering bør ha tilbud om bolig med oppfølging i
bydelenes regi.
Det er en økning i antall tungt rusbelastede brukere som har psykiske og somatiske
tilleggslidelser, og i antall eldre rusmiddelmisbrukere som trenger langsiktige pleie- og
omsorgstjenester. Det er dessuten behov for flere polikliniske tilbud til unge
rusmiddelmisbrukere, og raskere tilgang til rehabiliterende tiltak for denne gruppen.
Økt misbruk av sentralstimulerende rusmidler fører til mer utagerende og voldelige brukere.
Tiltak som skal møte denne gruppen må ha forsterket og kompetent bemanning. Det er for
liten kapasitet på vente- og motivasjonsplasser før inntak i kommunale rehabiliteringstilbud
og behandling i spesialisthelsetjenesten. Tiltakene skal arbeide med motivasjon for endring
og utfordre brukerne til reduksjon eller opphør av bruken av rusmidler. Det må i økende grad
legges vekt på aktivitet og sysselsetting, både på institusjoner og væresteder.
velferdsetaten har som hovedmål å tilby institusjonsplasser med oppfølging som er tilpasset
den enkelte beboers situasjon og funksjonsnivå i tråd med bydelenes og brukernes behov.
Dette skal realiseres ved å tilpasse kapasitet til etterspørsel og utvikle nye tilbud for
mennesker med samtidige rusproblemer og psykiske lidelser i nært samarbeid med bydelene
og spesialisthelsetjenesten.
Samarbeid med frivillig og privat sektor er en viktig del av velferdsetatens arbeid.
velferdsetaten forvalter tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner i helse- og
sosialsektoren, som gis til byomfattende tiltak innenfor sektoren. velferdsetaten har som
hovedmål å bidra til at frivillig og ideell sektor er et godt supplement til den kommunale
virksomheten og at frivillighetsmidlene gir økt velferd til kommunens innbyggere.

2.5. Institusjon kontra selvstendig bolig
Oslo kommune har siden nedleggingen av Mannsherberget Kroghen i 1989 bygget ned de
store hybelhusene for rusmiddelmisbrukere. Det har siden årtusenskiftet vært et uttalt mål at
institusjonene skal ha færre plasser og mer bemanning med høyere kompetanse.
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Deter de siste tiårene blitt en endring i tankegangen om at institusjonsbasert bistand var
ansett som det beste for de fleste, jfr. reformer innen omsorgen for utviklingshemmede og
personer med psykiske helseutfordringer. Begge disse brukergruppene skal nå i langt større
grad bo i egen bolig, eller samlokaliserte boliger med bistand og oppfølging. Begge disse
reformene har blitt fulgt med statlige opptrappingsmidler.
Rusomsorgen har også fulgt denne utviklingen mot økt bosetting i bydel av personer med
rusmiddelproblemer. I 1997 disponerte daværende Rusmiddeletaten nærmere 1200
sengeplasser, i tillegg til polikliniske og oppsøkende tiltak. Ved sykehusreformen i 2002og
rusreformen i 2004ble i overkant av 220 sengeplasser overført til spesialisthelsetjenesten.
Spesialisthelsetjenesten har i de ti årene som har gått siden rusreformen redusert antall
døgnplasser betydelig, og har økt sitt polikliniske tilbud —både via ruspoliklinikker,
distriktspsykiatriske sentra og oppsøkende virksomhet.
Oslo kommune har også nedlagt en rekke institusjoner, både fordi de har hatt en svært dårlig
bygningsmessig tilstand, et for lite etterspurt tilbud eller som ledd i økonomiske tilpasninger.
Innen utgangen av 2015avvikles også Bekkelagstunet som har vært et sjømannshjem
drevet av Norsk Folkehjelp. Mange av beboerne på Bekkelagstunet er rusmiddelmisbrukere.
Det pågår i skrivende stund et omfattende arbeid med å tilby disse alternative bo- eller
institusjonsplasser i et samarbeid mellom bydel Nordstrand, som har fått ansvaret for
avviklingen, og Velferdsetaten. P.t. står 12beboere foreløpig uten alternativt tilbud, hvorav 8
er i kategorien rusmiddelmisbrukere.
En del av disse nedleggelsene har gjort det mulig å øke antall ansatte på gjenværende
institusjoner. Sist gjelder dette nedleggelsen av lla, hvor fire institusjoner har fått økt sin
bemanning med til sammen 24 stillinger.
Etter nedleggelsen av lla 1.7.2015
er màltallet for antallet institusjonsplasser for
rusmiddelmisbrukere innenfor Velferdsetaten i Oslo kommune til sammen 690. Dette
omfatter både de som driftes i egen regi og de som anskaffes fra private.
Selv om det er et overordnet mål at flest mulig skal bo i egne eller samlokaliserte boliger, er
det mange grunner til at kommunen bør opprettholde et antall institusjonsplasser som i størst
mulig grad er tilpasset brukernes behov.
Faglig tilnærming og arbeidsmetoder
Velferdsetatens differensierte institusjonstilbud sørger for at brukere får god bistand under
trygge, faglige rammer. Bruker skal sammen med institusjon, bydel og andre aktører arbeide
aktivt og planmessig for at den enkelte skal kunne nyttiggjøre seg et mer permanent botilbud
i bydel. Individuelt tilpasset oppfølging og utvikling av ferdigheter for å takle dagliglivets
gjøremål er sentrale elementer i klientarbeidet på institusjonene. For mange er det vanskelig
å holde seg rusfri, og mange som har klart å redusere sitt rusnivå i løpet av opphold på
institusjon har behov for kortere eller lengre skjermingsopphold i egnet kommunal institusjon
for å unngå tilbakefall til aktiv rusing.
Mange rusmiddelmisbrukere

har en atferd, et rusmønster

og et bistandsbehov

som krever

døgnbemanning. Mange har store hjelpebehov, er utrygge, deprimerte, har angst og andre
mer alvorlige psykiske lidelser. En del rusmidler, så som amfetamin og metamfetamin gjør
brukeren svært aktiv, mange sover ikke, snur døgnet og slike personer kan virke
skremmende på andre. De som arbeider med målgruppen må ha kompetanse og arbeide

innenfor rammer som gjør det trygt og faglig forsvarlig for både bruker og ansatte å
intervenere og tilby bistand. Det er videre de senere årene fra byrådets side lagt vekt på
arbeid med å oppnå gode oppvekstvilkår for barn i kommunale boliger. Det kan ha en
egenverdi

at en del av disse rusmiddelmisbrukerne

ikke bor i ordinær boligmasse,

men i

tilrettelagte institusjonstilbud som skjermes fra boliger.
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lkke alle bydeler har et like stort behov for denne type tiltak. Det er kostnadseffektivt at en
byomfattende etat bygger opp og driver slike tilbud. Selv om situasjonen kan virke håpløs for
enkelte rusmiddelmisbrukere, viser lang erfaring at planmessig og godt arbeid kan føre til at
personer etter mange år i institusjon kan flytte til egen bolig. Da kan en institusjonsplass bli
ledig for en annen bruker, og personalets kompetanse kan komme en ny bruker til nytte.
Systematisk og planmessig arbeid
Brukere i velferdsetatens institusjoner har i all hovedsak behov for langvarige og koordinerte
tjenester - og har dermed også rett til en individuell plan (IP). Alle brukere i velferdsetatens
institusjoner skal dessuten ha en plan for oppholdet som beskriver den enkeltes mål for
oppholdet, aktuelle tiltak, tidsfrister og ansvarsfordeling. Planen skal evalueres og fornyes
jevnlig i samarbeid med de ansatte på institusjonen. Dersom brukeren også har en IP, vil
plan iforbindelse med opphold på institusjon inngå som en del av denne. Omfang og
utforming av planer vurderes ut fra brukers fungeringsnivà, lengde på oppholdet m.m.
Planarbeidet dokumenteres i fagsystemet HK Velferd, og sikrer at planen følger bruker
dersom han/hun flytter til annet tiltak.
Brukermedvirkning
velferdsetaten har gjennom flere år arbeidet for å sikre at brukermedvirkningsverktøyet
Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) tas i bruk overfor brukerne. KOR er brukermedvirkning
på individnivå, og gjennom KOR gis brukeren en mulighet til å evaluere eget hjelpe-l
behandlingstilbud. verktøyet hjelper fagpersoner med å holde fokus på samarbeidet og
relasjonen til brukeren, samtidig som brukeren gis en mulighet til å si fra om hva som
fungerer bra og hva som kan bli bedre.
Andre anbefalte

verktøy

velferdsetaten har et knippe anbefalte metoder og verktøy. Bruken av disse varierer i
samsvar med faglig innretning og målgruppe for institusjonen. Dette gjør at bruker får et
tilbud tilpasset hans/hennes behov, der den faglige tilnærmingen er tuftet på
kunnskapsbaserte metoder.
SCL-25 (Hopkins Symptom Checklist) beskriver symptombelastningen ved angst og
depresjon. verktøyet kan brukes én gang for å få et øyeblikksbilde, og ved å bruke skjemaet
flere ganger over tid kan brukeren få en indikasjon på egen utvikling.
Motiverende intervju (MI) er en samling ikke—konfronterendesamtaleteknikker og

tilnærminger.Teknikkene tilpasses ut fra hvilkenfase i endringsprosessenbrukeren befinner
seg i.
BaM (Bygging av Mestringstillit) brukes til å analysere situasjoner som enten har ført til
tilbakefall eller til mestring. Hensikten er å lære av situasjonene og skape bevissthet omkring
mekanismer ved avhengighet, valg og konsekvenser - samt å bygge tillit til egen mestring.
Kriseplaner lages i samarbeid med bruker og beskriver tidlige tegn på krise og hva bruker,
institusjon og samarbeidspartnere skal gjøre dersom en krise oppstår. En kriseplan skal sikre
at brukeren selv deltar i beslutninger om hvilke tiltak som skal iverksettes ved en krise. Det er
viktig at de aktuelle aktørene forplikter seg til å iverksette de tiltak som inngår i kriseplanen.

Kapittel 3: Situasjonsbeskrivelse
3.1. Demografi og utviklingstrekk
Befolkningen i Oslo
Ved inngangen til 2014 bodde det 634 463 personer i Oslo. Dette er en økning på 10 497
personer i forhold til foregående år og utgjør en vekst på 1,7 prosent. Oslos befolkning har
økt med over 100 000personer de ti siste årene.
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Aldersfordelingen i Oslo avviker i forhold til landsgjennomsnittet. Oslo har en noe større
andel barn i alderen 0-5 år enn landet ellers, men mindre andel barn i alderen 6-19 àr. I

aldersgruppen 20-39 år ligger Oslo10 prosentpoeng høyere enn andelen for hele Iandet. 37
prosent av befolkningen i Oslo tilhører denne aldersgruppen. For alle aldersgrupper over 40
år er Oslo underrepresentert i forhold til landsgjennomsnittet. Oslo er dermed en by med
færre barn og ungdom, middelaldrende og eldre, men mange «unge voksne» (Statistisk
sentralbyrå 2014).
Befolkningsframskrivníngen
2015-2035
I følge årets framskrivning vil Oslo i 2035 ha en folkemengde pà 852 000, noe som tilsvarer

en vekst på litt under 10400innbyggerei året. Det forventes vekst for samtlige
aldersgrupper, men sterkest vekst forventes blant de over 67 år.
Ifølge framskrivningen vil Oslo i 2020ha en befolkning på 702 810, noe som innebærer en
befolkningsvekst på 68 347 innbyggere i planperioden. I planperioden forventes en betydelig
vekst i antall innbyggere i de store gruppene, herunder de mellom 19 og 29 år og de over 50
år (Statistisk sentralbyrå, 2014).
Oslo preges av storbyproblematikk. Mange mennesker med omfattende hjelpebehov, blant
annet på grunn av rus, vanskelige sosiale forhold og psykiske lidelser, søker seg til
hovedstaden. I storbyen er det større muligheter for å gjemme seg bort og tilgangen til
illegale stoffer er større enn på mindre steder. Disse forholdene bidrar til en større
opphopning av sosiale problemer enn på mindre steder, noe som blant annet også fàr
konsekvenser for boligforhold og behovet for tiltak i den kommunale rusomsorgen.
Nasjonale og internasjonale trender, utviklinger og utfordringer
Oslo står som hovedstad og storby overfor større rusmiddelrelaterte utfordringer enn de
fleste kommuner i Norge. Omsetning og bruk av narkotika i Oslo kan heller ikke ses isolert
fra internasjonale trender og utviklinger. Europeisk narkotikarapport for 2014viser at den
tradisjonelle todelingen mellom relativt få svært problematiske brukere, ofte
injeksjonsbrukere, og et stort antall rekreasjonsbrukere og eksperimentelle brukere, er i ferd
med å løses opp og bli erstattet av en mer nyansert, sammensatt situasjon. I dag spiller
heroin en mindre betydningsfull rolle enn tidligere i Europas narkotikaproblem, mens
sentralstimulerende midler, syntetiske stoffer, cannabis og legemidler blir stadig mer
dominerende (European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), 2014).
Rapporten fra EMCDDA påpeker at Europa står overfor en dobbel utfordring som består i å
utvikle effektive tiltak mot fremvoksende problemer samtidig som man fortsatt skal møte
behovene til narkotikabrukere under langtidsbehandling. I tillegg peker rapporten på
utfordringene knyttet til å ta seg av en økende gruppe aldrende tidligere heroinbrukere, der
mange er sosialt vanskeligstilte og ekskluderte. Etter hvert som denne gruppen blir flere og
eldre, vil de også bli mer sårbare for en rekke helseproblemer. Dette er en utvikling som
også Oslo merker. Det er behov for institusjoner som møter en aldrende brukergruppe i aktiv
rus. I denne sammenheng er det ifølge rapporten en økende politisk interesse for faktorene
som bidrar til rehabilitering og sosial reintegrasjon.
Behandlingsprogrammer rettet mot rusmiddelmisbrukere omfatter både opphold i
døgninstitusjon og polikliniske tilbud. For personer med opiatmisbruk er det også tilbud om
behandling med legemidler. En stadig større andel av rusmiddelmisbrukere bruker stoffer

som ikke kan behandles med dagens legemidler,og dette vil gi nye utfordringer både
innenfor utviklingen av behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten og innenfor de
kommunale tjenestene.
Kartlegging av personer med tung rus- og psykíatriproblematikk
I 2010ble det i Oslo gjennomført en kartlegging av personer med tung rus- og/eller
psykiatriproblematikk, det vil si personer som har behov for omfattende bistand for å mestre
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og beholde sitt boligforhold (EST 2010). Disse oppfattes av bydelene som den tyngste
gruppen brukere av bydelenes tjenester. Kartleggingen ble gjennomført av Byrådsavdeling
for eldre og sosialer tjenester i samarbeid med bydelene.
Det ble kartlagt 331 personer i denne gruppen, fordelt på 244 menn og 87 kvinner.
Kartleggingsmaterialet besto av personeri alle aldre, hvor den eldste var 72 år. Resultatene
viste at antall personer i en marginal livssituasjon ble redusert ved økende alder. Den største
andelen var i aldersgruppen 26-45 år og utgjorde 181 personer. Det fremgår av rapporten at
cirka en tredjedel av denne gruppen oppholdt seg i lavterskeltilbud, og bolighistorien viste at
de hadde levd slik over mange år. De fleste av disse var menn.
I 2012 ble det gjennomført en lignende kartlegging hvor tre bydeler, velferdsetatens
lavterskeltiltak og Sosial og ambulant akuttjeneste (SAA) ved Legevakten deltok.
Kartleggingen viste at det til enhver tid var 30-40 personer som var utestengt fra
lavterskelinstitusjonene på grunn av trusler og vold. Mange klienter som har behov for
bistand fra den kommunale rusomsorgen har en bakgrunn med til dels omfattende
voldsproblematikk. Beslaglegging av våpen, trusler overfor ansatte og medbeboere om
alvorlige voldshandlinger og utagerende atferd er ikke uvanlig i de institusjonene som har et
tilbud til mennesker i aktiv rus. Disse personene sirkulerer mellom de ulike tilbudene i Oslo
og ca. 10 av dem ble samtidig definert som storforbrukere av SAA og Prindsen (dvs. 20 eller
flere inntak/innleggelser i løpet av 2012).
Rapporten «Ustabile brukere i Velferdsetatens lavterskeltilbud» fra mars 2013
konkluderte med at det i velferdsetaten var registrert et økende antall tilfeller av trusler og
vold fra brukere i lavterskel rusinstitusjoner. Dette ble også bekreftet av SAA som i økende
grad opplever det samme.
Gruppen mennesker med rus- og psykiatrilidelser (ROP-lidelser) i kombinasjon med alvorlige
atferdsproblemer ser ut til å øke - så vel i antall som i utfordringene de representerer. Disse
brukerne benytter tidvis eller ofte ulike illegale rusmidler. Som tidligere nevnt har det både i
Norge og ellers i Europa i flere år vært en klar nedgang i bruken av heroin, og en tilsvarende
økning i bruken av sentralstimulerende stoffer og syntetiske opioider (jf. EMCDDA-rapport
2014). Slike stoffer fører uvegerlig med seg høyere aktivitet, aggressivitet, utagering og vold.
Stadig flere av disse brukerne utvikler personlighetsforstyrrelser som igjen påvirker atferden.

Noen mottar sporadisk psykiatriskbehandlingog mange er avhengigeav stabil medikasjon,
bl.a. for å unngå psykotiske gjennombrudd og påfølgende utagering og/eller voldsbruk. Uten
profesjonell medisinsk oppfølging - som de ofte unndrar seg - klarer de ikke å innta sine
nødvendige medisiner som forskrevet.
Personene i denne gruppen har ofte en lang og broket historikk preget av bostedsløshet og
mange og hyppige opphold i ulike institusjoner, lavterskeltilbud osv. Når de skrives ut av
tiltakene, skyldes dette ofte deres voldelige og/eller truende atferd.
Som nevnt over har et økende antall personer en alvorlig kombinasjon av utagering, psykisk
uhelse og rusavhengighet, noe som medfører at disse er definert å være utenfor målgruppen
for lavterskelinstitusjoner og dagens botilbud. Felles for dem er at de er vurdert som for
ressurskrevende til å få et hensiktsmessig, forsvarlig tilbud ved dagens
lavterskelinstitusjoner. Disse tiltakene er med sin størrelse og relativt lave bemanning verken
fysisk eller kompetansemessig rustede til å tilby denne gruppen annen hjelp enn en seng for
noen få døgn. Det er således bred enighet om behovet for flere, bedre, varige og tilpassede
tilbud med oppfølging for denne gruppen.
Pr i dag har Oslo kommune gjennom velferdsetaten få plasser til rådighet for denne gruppen
brukere. Det synes åpenbart at velferdsetaten i årene som kommer må gjøre nødvendige

Side 13

endringer i sin institusjonsportefølje for å kunne imøtekomme denne målgruppens behov for
varige og tilpassede tilbud og tjenester.

3.2. Kapasitet i dagens institusjonstilbud
l dette avsnittet gis en beskrivelse av det samlede institusjonstilbudet til Velferdsetaten. En
samlet oversikt viser at Velferdsetaten disponerer 724 plasser, som kan kategoriseres i
typene akutt og korttid rus, korttid rusfri, rehabilitering rus, rehabilitering rusfri, omsorg rus,
omsorg rusfri og «annet». Årsaken til at dette tallet avviker fra velferdsetatens måltall for
2015 på 690 plasser, er at oversikten i denne planen også inneholder tilbud til brukere som
får oppfølging i leiligheter (Gjennomgangsleiligheter med booppfølging og Frelsesarmeen
Bosatt, som ikke inngår i måltallet).
Tabellen under viser hvordan de 724 plassene fordeler seg innenfor følgende kategorier:
Akutt og korttidsplasser aktiv rus / noe rusmiddelbruk
Akuttovernatting er primært for brukere i aktiv rus. Botid fra 1 til 14 døgn. Plass tildeles etter
telefonhenvendelse til velferdsetatens inntaksenhet «Felles inntak» eller ved oppmøte på
SAA (Legevakten). Korttidsplasser er et midlertidig botilbud for brukere med daglig eller
periodevis rusmiddelbruk. Inntil tre måneders opphold med mulighet for forlengelse. Tilbudet
inneholder kartlegging av brukernes livssituasjon og videreformidling til annet egnet tiltak
eller egen bolig. Korttidsplass (rus) tildeles etter henvendelse direkte til institusjonen.
Korttidsplasser rusfri
Et rusfritt midlertidig botilbud til brukere før eller etter behandling i spesialisthelsetjenesten,
påvente av annet institusjonsopphold, eller som midlertidig pause fra egen bolig. Inntil tre
måneders opphold. Plass tildeles etter søknad direkte til institusjonen.

i

Rehabi/iteringsplasser aktiv rus / noe rusmiddelbruk
Langtidsopphold for brukere med ulik grad av rusmiddelbruk. Primært botid inntil ett år.
Oppholdet tilbyr kartlegging av brukernes livssituasjon og tilrettelagt bistand for å sette seg
mål og arbeide for å nå disse. Søknad via Felles inntak.
Rehabi/iteringsplasser rusfri
Langtidsopphold ved rusfri institusjon. Primært botid inntil ett år. Oppholdet tilbyr kartlegging
av brukernes livssituasjon og tilrettelagt bistand for å sette seg mål og arbeide for à nå disse.
Plass tildeles etter søknad via Felles inntak.
Omsorgsplasser rusfri
Langtidsopphold ved rusfri institusjon. Primært botid inntil 2 år. Oppholdet tilbyr
omsorgstjenester til brukere som i varierende grad evner egenomsorg, og skal bidra til at de
bedrer sin funksjonsevne og ruskontroll. Plass tildeles etter søknad via Felles inntak.
Omsorgsplasser aktiv rus /noe rusmiddelbruk
Langtidsopphold for brukere med ulik grad av rusmiddelbruk. Primært botid inntil 2 år.
Oppholdet tilbyr omsorgstjenester til brukere som i varierende grad evner egenomsorg, og
skal bidra til at de bedrer sin funksjonsevne og ruskontroll. Plass tildeles etter søknad via
Felles inntak.
Andre
Opphold i institusjon øremerket brukergrupper med særlige behov. Primært botid 1-2 år.
Tilbudene er rettet mot utsatt ungdom eller personer med sammenfallende
rusmiddelmisbruk, psykiske lidelser og/eller atferdsutfordringer. Plass tildeles etter søknad
via Felles inntak. l tillegg til de plassene som fremkommer i tabellen har velferdsetaten under
planlegging et nytt tilbud - Prosjekt Samhandlingshus - som på sikt vil tilby inntil 10 plasser
for menn i denne målgruppen dersom det blir realisert.
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Plassene som retter seg mot unge har ubyråkratiske inntaksrutiner og kortere botid - maks 3
mâneder.
Tabell 1: Oversikt over antall plasser i Velferdsetatens

Akutt—og korttidsplasser
rus
Korttids rusfri

institusjonstilbud

pr. 01.07.15

156
31

Rehab rus

185

Rehab rusfri

173

Omsorg rus

141

Omsorg rusfri

21

Annet

17

Av disse utgjør 507 kommunale plasser, og 217 private. Flertallet av plassene, 499 stk., er til
brukere i aktiv rus, mens 225 er rusfrie plasser. Fordelingen mellom disse illustreres av
diagrammene under.
NBl Her er det viktig á presisere at noen av institusjonene
faller inn under flere kategorien Dette gjelder Fredensborg
bosenter som bade tilbyr akuttplasser, korttidsplasser
rus og rehab.plasser rus. Syningom omsorgssenter
tilbyr bade
korttídsplasser
rusfri og omsorgsplasser
rusfri. Plassene er med andre ord vanskelige á tallfeste eksakt da vi har en
praksis med á kunne være fleksible utfra den til enhver tid gjeldende situasjon og behov. For enkelhets skyld defineres
halvparten av plassene ved Fredensborg bosenter under «rehab. rus» og den andre halvparten som «akutt- og
korttidsplasser
rus». Tilsvarende fordeles plassene ved Syningom likt í kategoriene «korttidsplasser
rusfri» og
«omsorgsplasser
rusfri».

I Rusfrie

l Kommunale

l Rus

I Private

Akutt- og korttidsplasser rus
Plassene er fordelt pà Prindsen mottakssenter, Dalsbergstien hus, Fredensborg bosenter,
Marcus Thranes hus, Thereses hus og Fagerborg bo- og omsorgssenter.
Prindsen
mottakssenter

Thereses hus

Fredensborg
bosenter

Dalsbergstien
hus

Prindsen mottakssenter har ansvar for samordning av
helse- og sosialfaglig hjelp til personer med
rusmiddelmisbruk som oppholder seg i
sentrumsmiljøene.
Et midlertidig botilbud til kvinner i aktiv rus. Institusjonen
tilbyr akutt overnatting, kartlegger brukernes livssituasjon
og behov og videreformidler til egnede tiltak.
Midlertidige botilbud til mennesker i aktiv rus.
Institusjonene tilbyr akutt overnatting og korttidsplasser.

Et midlertidig botilbud til brukere i aktiv rus. Institusjonen
foretar en kartlegging av brukernes livssituasjon og
videreforrnidler til egnede tiltak.

17 akuttplasser lavterskel rus

12 akuttplasser lavterskel rus
kvinner
3 akuttplasser
(50 plasser
totalt, se «rehab.
rus» nedenfor)
45 plasser lavterskel rus,
hvorav 4
Side
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Marcus
Thranes

hus

Fagerborg
(privat)

Opiatmisbrukere som kan være aktuelle for oppstart i
substitusjonsbehandling prioriteres. (Lasso-prosjektet).

akuttplasser

Et midlertidig botilbud til brukere i aktiv rus. Institusjonen
foretar en kartlegging av brukernes livssituasjon og
videreformidler til egnede tiltak. Yngre brukere
prioriteres.
Et midlertidig botilbud til brukere i aktiv rus. Opphold
inntil tre måneder. Institusjonen skal bistå bruker og
sosialtjenesten med overføring til et mer varig botilbud.
Ved innsøking må innsøkende instans formidle et formål
med oppholdet, samt delta på samarbeidsmøter.

37 plasser Iavterskel

rus,

hvorav 4
akuttplasser
20 plasser lavterskel rus

Korttidsplasser rusfri
Holmen og Syningom omsorgssenter tilbyr rusfrie plasser.
Syningom
omsorgssenter

Kirkens bymisjon
Holmen (privat)

Et tilbud til brukere som ønsker et rusfritt miljø med
avstand til storbyen. Institusjonen tilbyr tilrettelagt
oppfølging som forberedelse til utflytting i egen bolig.
Syningom er også egnet som et tilbud før eller etter
rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Institusjonen
ligger i Nord-Odal kommune og tilbyr både kort- og
langtidsopphold.
Holmen er et rusfri vente- og motivasjonstilbud med
opphold inntil tre måneder. Målsettinger for oppholdet
avtales i samarbeid mellom bruker, henvisende instans og
institusjonen. Det forutsettes at klienter deltar aktivt i
institusjonens fellesaktiviteter og arbeidsoppgaver

Totalt 22
plasser -

både korttid
rusfri og
omsorg
rusfri

20 plasser
- rusfri

Rehabilitering rus
Rehabiliterende plasser for brukere som er mer eller mindre i aktiv rus utgjør flest plasser i
denne oversikten. Følgende institusjoner stàrfor dette tilbudet: Bygdøy, Bjørnerud,
Fredensborg, Haugenstua, Karlsborg, Østensjøveien, Lassonløkken og Liakollen.

Bygdøy
rehabiliteringssenter

Bjørnerud
rehabiliteringssenter

Fredensborg
bosenter

Et tilbud til brukere med alkohol som dominerende
rusmiddel som trenger oppfølging og bistand for å få
kontroll over sin rusmiddelbruk og utvikle
nødvendige ferdigheter for å mestre en livssituasjon
i egnet bolig.
Et tilbud til brukere i aktiv rus som trenger oppfølging
og bistand for å få kontroll over sin rusmiddelbruk og
bedre sin funksjonsevne.

Et midlertidig botilbud til brukere i aktiv rus.
Institusjonen tilbyr både kort- og Iangtidsplasser.
Korttidstilbudet inneholder en kartlegging av
brukernes livssituasjon og videreformidling til
egnede tiltak. Langtidstilbudet er rettet mot brukere
som trenger oppfølging og bistand for å få kontroll
over sin rusmiddelbruk og utvikle nødvendige
ferdigheter for å mestre en tilværelse i egnet bolig.

19 plasser rehab rus

22 plasser rehab rus,
hvorav 2
korttids-

plasser
Totalt 50
plasser rehab rus
(hvorav 3
akuttplasser,
se «akutt-l
korttid rus»
ovenfor)
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Haugenstua
treningsleiligheter

Karlsborg
rehabiliteringssenter

Karlsborg avd.
Mosseveien

Et tilbud til brukere med stor grad av ruskontroll som
ønsker bistand til å redusere eller avslutte sin
rusmiddelbruk og som ønsker botrening i leilighet
med tett oppfølging. Institusjonen har særlig fokus
på aktivitet og sysselsetting og samarbeider med
Villa MAR Grorud.
Et tilbud til brukere i aktiv rus som trenger oppfølging
og bistand for å få kontroll over sin rusmiddelbruk og
bedre sin funksjonsevne. Institusjonen har som mål
at brukeren flytter i egen bolig etter oppholdet.

29 plasser —
rehab rus

Et bofellesskap for menn som ønsker å redusere
eller avslutte sin rusmiddelbruk og forberede en

6 plasser -

19 plasser rehab rus,
hvorav 2
korttids-plasser

rehab rus

selvstendigtilværelse i egen bolig.
Østensjøveien hus

Lassonløkken

rehabiliteringssenter

Liakollen

rehabiliteringssenter

Rehabilitering

En differensiert tiltakskjede for kvinner med
varierende fungering og grad av rusmestring.

26 plasser -

Et tilbud til menn med samtidig rusavhengighet og
alvorlig psykisk lidelse. Tilbudet er rettet mot brukere
som trenger oppfølging og bistand for å få kontroll
over sin rusmiddelbruk og utvikle nødvendige
ferdigheter for å mestre en livssituasjon i egnet
bolig.
Tilbud til brukere med god rusmestring som ønsker
å redusere eller avslutte sin rusmiddelbruk og
forberede en selvstendig tilværelse i egen bolig.

10 plasser rehab rus
(ROP)

rehab rus
kvinner

29 plasser rehab rus

rusfri

Rehabiliterende plasser med en rusfri profil tilbys av Blindern Blå kors Østràt, Frelsesarmeen
Bosatt, Gjennomgangsleiligheter med booppfølging, Stensløkka, Stiftelsen Fredheim, Tyrili
og Vestli.
Blindern

Et tilbud til brukere i LAR som ønsker et rusfritt

rehabiliteringssenter

felleskap og tilrettelagt oppfølging som
forberedelse til en selvstendig tilværelse i egen

18 plasser
- rehab
rusfri

bolig

Gjennomgangsleiligheter
med booppfølging

Stensløkka
ressurssenter

Et midlertidig botilbud til brukere som ønsker
botrening med oppfølging i leilighet i ordinært
bomiljø. Tiltaket tilbyr individuelt tilrettelagt
oppfølging med utgangspunkt i klientens mål og
påbegynte rehabiliteringsprosess.
Et tilbud til brukere som ønsker et rusfritt felleskap
og tilrettelagt oppfølging som forberedelse til
utflytting i egen bolig. Institusjonen er rettet mot
brukere som er ferdigbehandlet i
spesialisthelsetjenesten (TSB) og som ønsker et
medikamentfritt rehabiliteringsopphold.

Vestli

Et tilbud til brukere som ønsker et rusfritt botilbud

rehabiliteringssenter

og tilrettelagt oppfølging som forberedelse til
utflytting i egen bolig. Institusjonen er egnet til
brukere som er ferdigbehandlet i
spesialisthelsetjenesten (TSB).
Rusfritt rehabiliteringstilbud til personer med
problemer knyttet til misbruk av legale eller illegale

Blå kors Østråt

rehabiliteringssenter

20 plasser
- rehab
rusfri

17 plasser
- rehab

rusfri

32 plasser
- rehab
rusfri

28 plasser
- rehab
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(privat)

Frelsesarmeen

Bosatt

(privat)

Stiftelsen

Fredheim

(privat)

Tyrili rehabilitering
(privat)

rusmidler. Oppholdstiden er fra 6 måneder til 3 år
rusfri
med oppfølging etter utflytting. lnstitusjonen tilbyr
botrening, sosial trening, nettverksbygging,
ruskontroll og hjelp til økonomistyring.
Et rusfritt tilbud for brukere som har vist evne og
28 plasser
vilje til å mestre en rusfri tilværelse. I samarbeid
—rehab
med kontraktperson skal det arbeides med å
rusfri
opprettholde en rusfri hverdag, være sysselsatt og
øke normalisering gjennom aktivitet og nettverk.
Tilbud til voksne rusavhengige, Lar-brukere og par 20 plasser
som ønsker rusfrihet og endring i livet sitt. Via
—rehab
relasjon og samarbeid motiveres brukeren til å nå
rusfri
individuelle mål på flere områder. Hovedmålet er at
brukeren skal være i bedre stand til å mestre et
rusfritt liv etter oppholdet.
Et tilbud til personer som har behov for oppfølging i 10 plasser
overgangen til et selvstendig Iiv med
—rehab
arbeid/utdanning og integrering i samfunnet.
rusfri
Tilbudet er individuelt tilrettelagt, med fellesskapet
som en grunnleggende metode. Tyrilis fellesskap
er rusfrie.

Omsorg rus

De fleste omsorgsplassene er tilrettelagt for brukere i aktiv rus. Disse tilbys av Adamstuen,
Frelsesarmeen «Den åpne dør» og «Heimen», Kirkens bymisjon Enga og Sjøstrand.
Adamstuen
omsorgssenter

Et omsorgstilbud til brukere i aktiv rus som trenger
oppfølging og bistand for å få kontroll over sin
rusmiddelbruk og bedre sin funksjonsevne. Institusjonen
tilbyr en midlertidig bolig for brukere som bydelene har

utfordringer med å bosette i annet egnet tiltak.
Sjøstrand
omsorgssenter

Frelsesarmeen

Den åpne dør
(privat)

Frelsesarmeen

Heimen (privat)

Et omsorgstilbud til brukere i aktiv rus, primært alkohol,
som trenger oppfølging og bistand for å få kontroll over
sin rusmiddelbruk og bedre sin funksjonsevne.
Institusjonen tilbyr en midlertidig bolig for brukere som
bydelene har utfordringer med å bosette i annet egnet
tiltak. Institusjonen ligger i Asker kommune.
Et omsorgstiltak for rusmiddelavhengige kvinner og
menn som har behov for omsorg og helsefaglig
oppfølging. Det tilbys hjelp til rusmestring, psykisk og
fysisk helse gjennom planlagt oppfølging. Målet er at
bruker skal nå sitt optimale funksjonsnivå og
videreformidles til et bedre egnet botilbud.
Botilbud for rusavhengige personer med omfattende
omsorgs- og rehabiliteringsbehov. Oppfølgingsarbeidet
er individuelt tilrettelagt med utgangspunkt i hver enkelt
brukers funksjonsevne med hensikt å fremme økt

33 plasser
—omsorg
rus, hvorav
2 korttidsplasser
31 plasser
- omsorg
rus

18 plasser
- omsorg
rus

24 plasser
- omsorg
rus

mestringsnivåog bedret livskvalitet.
Kirkens bymisjon
Enga (privat)

Omsorgsinstitusjon for mennesker som pga langvarig
rusavhengighet, har behov for medisinsk oppfølging,
praktisk bistand og rehabilitering. Kjerneoppgavene er å
bistå til økt mestring av livssituasjonen og redusere bruk
av rusmidler.

35 plasser
- omsorg
rus
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Omsorg rusfri
Et mindretall av omsorgsplassene har en rusfri profil, og disse tilbys av Tyrili.
Tyrili omsorg

Syningom
omsorgssenter

Et tilbud til personer med lang og omfattende rusavhengighet,
som har alvorlig tilleggsproblematikk knyttet til fysisk og
psykisk helse og sosial tilpasning. Tilbudet er individuelt
tilrettelagt, med fellesskapet som en grunnleggende metode.
Tyrilis fellesskap er rusfrie.
Et tilbud til brukere som ønsker et rusfritt miljø med avstand til
storbyen. Institusjonen tilbyr tilrettelagt oppfølging som
forberedelse til utflytting i egen bolig. Syningom er også egnet
som et tilbud før eller etter rusbehandling i
spesialisthelsetjenesten. Institusjonen ligger i Nord-Odal
kommune og tilbyr både kort- og langtidsopphold.

10 plasser
- omsorg
rusfri

Totalt 22
plasser,
både
korttid
rusfri og
omsorg
rusfri

Andre tilrettelagte tilbud
Videre gis det andre typer tilbud, herunder tilbud til unge voksne (Exit), tilbud til
rusmiddelavhengige særlige behov og utagerende adferd (lncita) og tilbud til kvinner med
atferdsutfordringer (Østensjøveien hus, avd. Svingen).
Exit

Et midlertidig botilbud for unge voksne som kan stå i

8 plasser —unge

fare for å utvikle et alvorlig rusproblem.

voksne

Institusjonen

Østensjøveien

tilbyr kartlegging, motivering og videreformidling til
annet egnet tiltak.
Tilbyr skjermede plasser i egen avdeling for kvinner

5 plasser -

hus, avd.

i aktiv rus med atferdsutfordringer.Tiltaket tilbyr

utagerende

Svingen

bistand for å bedre brukernes funksjonsevne, og er
et midlertidig tilbud til brukere som bydelene har
vansker med å bosette.
lncita gir tilbud til rusmiddelmisbrukere med særlige
behov og uforutsigbar atferd. Målgruppen har
omfattende rusmiddelmisbruk og samtidige
somatiske og/ eller psykiske lidelser.

kvinner

lncita (privat)

4 plasser ROP/utagerende

3.3. Kartlegging og vurdering av behov for institusjonsplasser
Den foreliggende kartleggingen av behov må ses i sammenheng med at det kommunale
rusarbeidet i Oslo kommune er i endring. velferdsetaten har til hensikt å legge til rette for en
reduksjon i antallet institusjonsplasser for rusmiddelmisbrukere ved å samarbeide med
bydelene om opprettelse av flere lokale boliger for denne målgruppen. Som det fremkommer
andre steder i planen går utviklingen innenfor brukergruppene i retning av at flere
rusmiddelmisbrukere får stadig større utfordringer med en kombinasjon av rus, psykiske
lidelser og atferdsutfordringer. Dette fordrer at velferdsetatens ressurser til institusjonsdrift
ikke reduseres selv om antallet plasser går ned. Brukerne blir mer krevende, og det er
nødvendig å øke bemanning og kompetanse innenfor institusjonsomsorgen for à sikre
brukerne et godt tilbud med høy kvalitet og god sikkerhet for ansatte og beboere.
Endringene som er planlagt, fører til at behovskartleggingen må ta hensyn til både hvordan
behovene er i dag, og hvordan behovene vil kunne være i fremtiden. Videre spiller bydelenes
muligheter til à opprette flere lokale boliger inn på hvordan velferdsetaten skal utforme sine
tilbud. Som det fremkommer senere har en rekke bydeler boligprosjekter under planlegging,
men når og hvorvidt boligprosjektene blir realisert er til dels usikkert. Noen bydeler har også
større utfordringer når det gjelder bosetting av personer med rusproblemer enn andre.
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Behovskartleggingen som er gjennomført i forbindelse med dette planarbeidet, baserer seg
på en kombinasjon av en surveybasert kartlegging av behovene i samtlige bydeler i Oslo
kommune (vedlegg nr. 1), en intervjubasert undersøkelse blant utvalgte bydeler (vedlegg nr.
2) samt en analyse av tilgjengelig registerdata som foreligger i systemet HK Velferd. I tillegg
ses behovene i lys av boligsituasjonen i bydelene.
Behovene sett i lys av Surveyundersøkelsen
Surveyundersøkelsen er blitt distribuert til aktuelle ledere i samtlige bydeler, og bydelene er
bedt om å gi en kvalifisert samlet vurdering av spørsmålene i undersøkelsen. Sentrale
spørsmål i kartleggingen handler om hvorvidt bydelene er tilfredse med antall plasser, hva de
vurderer at Velferdsetaten bør prioritere å drive, og hvorvidt ulike målgrupper får et godt nok
tilbud i dag.
I figuren under presenteres bydelene svar på spørsmål om hvor tilfredse de er med antall
plasser som tilbys av velferdsetatens institusjoner.
Figur 1: Hvor fornøyde

er bydelene med antall plasser?

antall plasser med
rusfrihet som mål

antall
rehabiliteringsplasser

l5 Veldig fornøyd
£4

l
antall omsorgsplasser

I 2
I 1 Ikke i det hele tatt

antall lavterskelplasser

0

5

10

15

Det fremgår at de fleste bydelene er relativt fornøyd med antall lavterskelplasser og antall
rehabiliteringsplasser, mens enkelte bydeler er mindre fornøyde med antall omsorgsplasser
og til dels antall plasser med rusfrihet som mål. Figuren under viser hvor viktig det er for
bydelene at Velferdsetaten prioriterer à drive ulike plasser.
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Figur 2: Hvor viktig vurderer
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Undersøkelsen viser at bydelene gjennomgående vurderer det som svært viktig at
velferdsetaten fortsetter å tilby ulike typer plasser, og i størst grad når det gjelder
lavterskelplasser.
Bydelene er videre stilt spørsmål om i hvilken grad de vurderer at ulike målgrupper får et
godt nok tilbud i dag. Dette spørsmålet gjelder hvorvidt målgruppene får et godt nok tilbud av
Oslo kommune samlet sett. Formålet med å undersøke dette har vært å få frem om det er
enkelte grupper som må ivaretas bedre i fremtiden.
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Figur 3: I hvilken grad vurderer bydelene at ulike målgrupper får et godt nok tilbud i dag?
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Overordnet sett viser figuren at bydelene vurderer at de fleste målgruppene til en viss grad
får et godt nok tilbud i dag. Flertallet av bydelene melder imidlertid at personer med
samtidige rus og psykisk helseproblemer, personer som er i ferd med å utvikle et
rusmiddelproblem og unge er grupper som ikke får et godt nok tilbud. l den andre enden av
skalaen vurderer flertallet

at menn, personer i aktiv rus som ønsker rusfrihet,

og LAR-

pasienter er grupper som i stor grad får et godt nok tilbud.
Bydelene er videre stilt spørsmål om hvilke målgrupper som bør prioriteres sterkere de neste
5 årene. Her er det de samme gruppene som bydelene i størst grad ønsker sterkere
prioritert, i tillegg til kvinner, personer som ønsker rusfrihet, de med behov for oppfølging i
egen bolig - samt de med behov for hjelp til forberedelse for flytting i egen bolig.
Som en del av kunnskapsgrunnlaget for videreutvikling av velferdsetatens tilbud, er det også
sett nærmere på bydelenes muligheter til å tilby målgruppene lokale botilbud med
oppfølging. Det fremgår at nær samtlige bydeler pr i dag har et eget booppfølgingstilbud,
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men at det er stor variasjon i hvordan dette er organisert og hvor mange årsverk som er
knyttet til arbeidet.
l sine avsluttende innspill i surveyundersøkelsen, vurderer bydelene at velferdsetaten bør

satse særlig på å utvikle tilbud til de dårligste som ikke kan bo i egen bolig med
dobbeltdiagnose og utagerende adferd, samt spesielt tilrettelagte tilbud til unge og eldre.
Det fremgår videre at samtlige bydeler gir uttrykk for at de har planer og om å utvikle boliger
og oppfølgingstilbud, men at det er variasjon i konkrete planer og midler til realisering. Dette
utdypes nærmere under neste avsnitt.
Behovene sett i lys av boligsituasjonen i bydelene
Synet på hva som er det primære behovet til mange av brukerne som har lang fartstid i
rusomsorgen har endret seg de siste årene. Boligbehovet har blitt sterkere fokusert, bl.a.
gjennom «Housing First»-modellen som stadig har vunnet mer frem innenfor utvikling av nye
hjelpetilbud. Housing First kommer fra USA, og ble utviklet for målgruppen bostedsløse med
problemer knyttet til psykisk helse og rus. Modellen bygger på Sam Tsemberis' modell
«Pathway to Housing». Housing First representerer en motvekt til den tradisjonelle
«trappetrinnsmodellen», hvor personer med boproblemer først må opparbeide seg boevne
gjennom behandling og rehabilitering, før de får tilbud om varig bolig. Housing First er en
tilnærming som baserer seg på rask stabilisering av den bostedsløses boligsituasjon
kombinert med individuelt tilpasset støtte som viktig element. Den individuelle støtten
forsøkes oppnådd gjennom blant annet praktisk booppfølging, hjelp til å håndtere kontakt
med offentlig myndighet, stabilisering av økonomi, behandlingstilbud etc. Innsatsen skal
være helhetsorientert mot den enkeltes konkrete behov (Rambøll 2012).
I en Housing-First-tankegang vil behov som tidligere ble møtt med midlertidighet og
institusjonslignende løsninger nå heller defineres som et behov for varig bolig. Brukerne gir
også selv uttrykk for at det er dette de ønsker. Den kommunale rusomsorgen i Oslo
karakteriseres av et gjengangerproblem der man gjennom de siste årene har erfart at
omkring 100 brukere av lavterskeltilbudene i velferdsetaten defineres som gjengangere.
Disse bor i lange perioder mer eller mindre fast i lavterskelhusene. Opphold i lavterskeltilbud
er i perioder avbrutt av opphold i kommunal bolig, behandlings- eller fengselsopphold etc.
Brukerne ender imidlertid tilbake som beboere i midlertidige tilbud. Det finnes eksempler på
opphold i slike tilbud med varighet på 10-15 år. Dette er brukere som ikke nødvendigvis er
motivert for eller kan nyttiggjøre seg behandling, men som ønsker stabilitet i form av en bolig.
Dersom man følger Housing First-prinsippet, er det naturlig å se for seg en utvikling hvor en
betydelig andel av de rusmiddelmisbrukerne som i dag har et tilbud i institusjon vil profitere
på å stabiliseres i en varig bolig med oppfølging i bydelene.
Dersom det gjennomføres en dreining av tilbudet mot at flere tilrettelagte boliger etableres i
bydelene og kommunale boliger benyttes for flere med bakgrunn fra rusomsorgen med riktig
oppfølging - vil behovet for institusjonsplasser i velferdsetaten bli tilsvarende redusert. Disse
plassene bør da rette seg mot de gruppene som på grunn av sitt hjelpebehov ikke kan klare
å bo, samt mot de som skal forberede seg for en tilværelse i varig bolig. Det vil imidlertid
være behov for à ha institusjonsplasser som brukere kan ha nytte av i dårlige perioder før de
igjen kan bo i sin bolig -i form av skjermings-/vente- og motivasjonsplasser.
Oslo kommune har relativt god oversikt over boligbehov for personer med utfordringer knyttet
til rus og psykiatri, som er i kontakt med bydelene. De viktigste kilder til dette er nevnte
rapport Nár bolig ikke er nok fra 2010 samt de årlige boligbehovskartleggingene som
velferdsetaten har gjort siden 2012. l tillegg er det, som tidligere vist, gjort kartlegginger av
brukere med spesielt krevende atferd som utestenges fra lavterskelhusene.
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De årlige boligbehovskartleggingene
velferdsetaten har siden 2012 gjennomført en årlig kartlegging av bydelenes boligbehov.
Dette omfatter behov for ordinære kommunale boliger, boliger tilrettelagt for personer med
funksjonsnedsettelser og boliger for personer med utfordringer knyttet til rus og psykiatri.
I tabellen under presenteres tall fra boligbehovskartleggingene fra perioden 2012-2014.
Tallene viser innmeldt behov for boliger knyttet til rus og psykiatri.
Tabell 2:lnnmeldte

behov for boliger til personer med rus- og psykiatriproblemer

(2012-2014)

Bydel

2012

2013

2014

Bydel Gamle Oslo

10

30

30

Bydel Grünerløkka

12

12

12

Bydel Sagene

30

Bydel St. Hanshaugen

55

Bydel Frogner

50

30
15
25

19
26
19

Bydel Ullern

10

6

4

Bydel Vestre Aker

7

7

8

Bydel Nordre Aker

20

47

65

Bydel Bjerke

25

19

25

Bydel Grorud

50

50

47

Bydel Stovner

40

15

15

Bydel Alna

6

7

7

Bydel Østensjø

16

44

38

Bydel Nordstrand

33

27

36

Bydel Søndre Nordstrand

65

45

66

Totalt

429

379

417

Tallene viser for det første at det er stor variasjon bydelene imellom hva gjelder behov for
boliger -fra 66 i Søndre Nordstrand til kun 4 i Vestre Aker. For det andre fremgår det at det
var en samlet nedgang fra

2012til 2013,mens det var en samlet økning fra 2013til 2014.

For det tredje kommer det frem av tallene at utviklingen varierer fra bydel til bydel. Syv av
bydelene har hatt en økning i behov i perioden, seks av bydelene har hatten nedgang, mens
to har hatt et mer stabilt behov.
I boligbehovskartleggingen er bydelene også bedt om à spesifisere behovene for boliger til
personer med utfordringer knyttet til rus og psykiatri ytterligere. I tabellen under er behov for
2014(417)
fordelt på boligkategoriene samlokaliserte boliger med personalbase,
samlokaliserte boliger uten personalbase, og skjermede og/eller forsterkede boliger.
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Tabell 3: spesifisering

av behov for boliger til personer med rus- og psykiatriproblemer

(2014)

Skjermede

Bydel

Samlokaliserte

Samlokaliserte

ogleller

boliger med
personalbase

boliger uten
personalbase

forsterkede
boliger

Bydel
Bydel
Bydel
Bydel
Bydel
Bydel
Bydel

Gamle Oslo
Grünerløkka
Sagene
St. Hanshaugen
Frogner
Ullern
Vestre Aker

10
O
9
12
19

Bydel
Bydel
Q/del
Bydel
Bydel

Nordre Aker
Bjerke
Grorud
Stovner
Alna

Bydel Østensjø
Bydel Nordstrand
Bydel Søndre
Nordstrand
Totalt

10
12
10
6
0

2

10
0
0
8
O
0

5

0

3

25
8
37

20
5
0
0
0

20

28

15

0
15

33

28

5

204

86

15
4
10

2

12
10
0
3
6

127

Bydelene beskriver ulike utfordringer med à bosette disse brukerne ut fra problemer knyttet
til nabolag, få egnede boliger og manglende ressurser til oppfølging. En stor del av disse
brukerne er vanskelige â bosette på grunn av utfordrende atferd. velferdsetaten kartla i 2012
at ca 35 tidligere beboere jevnlig er utestengt fra enkelte av etatens lavterskeltilbud som
følge av at de er à anse som en sikkerhetsrisiko for ansatte og andre brukere pà grunn av
alvolig utagerende atferd og grove trusler. velferdsetaten har gjennomført en
konseptvalgutredning (KVU) knyttet til behov for å etablere et tilbud - et såkalt
«samhandlingshus» til de mest utagerende brukerne i Velferdsetatens Iavterskelhus. l 2014
fant prosjektet at det var 13personer som var utestengt ved alle Iavterskelhusene. Hvis vi
sammenstiller kartleggingene som er referert til ovenfor ser vi følgende:
ø
ø
ø

I 2014 rapporterer bydelene 417 personer med utfordringer knyttet til rus og psykiatri
og med et udekket boligbehov. 127personer har behov for skjermede boliger
I 2012 kartla Velferdsetaten at 35 brukere var utestengt fra lavterskeltilbudene og
hadde behov for et forsterket botilbud
I 2014kartla «Prosjekt samhandlingshus» (se beskrivelse s. 43) i Velferdsetaten at
13brukere pà «telletidspunktet» var utestengt fra alle lavterskelhusene

Som man vil forstå er det som kartlegges til en viss grad overlappende, og det kan være
vanskelig à sirkle inn det reelle boligbehovet for brukere som i dag er brukere av
institusjonsplasser i Velferdsetaten. Gjennom den løpende dialogen med bydelene i
enkeltsaker, er det et inntrykk av at behovene i hovedsak knytter seg til:
ø
ø
ø

Brukere man vet vil bli utskrevet fra institusjon
Brukere på venteliste til kommunal bolig
Brukere som bor i kommunal bolig, men som burde bodd i en bedre tilrettelagt
løsning (annet nabolag, med bedre oppfølging etc.)
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ø

Brukere som har lange opphold i Velferdsetatens tilbud og som heller burde vært
bosatt i varig bolig

Bydelene oppgir at flertallet av dem som rapporteres inn under overskriften rus og/eller
psykiatri dreier seg om personer med sammensatte utfordringer. Det vil si at av de 417
boligene det er meldt behov for knytter flertallet seg til personer med utfordringer knyttet til
rus i kombinasjon med psykiske lidelser. Hvis vi ser boligbehovskartleggingene i
sammenheng med øvrige registreringer som er nevnt ovenfor kan det være grunn til å anta
at behovet for nye tilrettelagte boliger (ikke ordinære kommunale boliger) til personer som er
i målgruppen for denne behovsplanen ligger et sted mellom 150 og 300.
Tallene bydelene har rapportert har vært relativt stabile siden 2012, og utviklingen i
behovene fremover vil nok bli særlig påvirket av hva som utvikles av boligtilbud i bydelene.
Konseptvalgutredningene (KVU) som nå er igangsatt i flere bydeler - og som skal danne
grunnlag for investeringer i nye boliger - kan gi et bedre bilde av dette.
Utvikling

av boliger

til målgruppen

i bydelene

I den årlige boligbehovskartleggingen bes bydelene om å rapportere nettotall. Det vil si at
boliger som forventes å komme i produksjon i perioden det spørres om ikke skal tas med i
behovet. Dette er imidlertid ikke mer konkret i undersøkelsen enn at bydelene bes om at
«bydelen redegjør nærmere for eventuelle boligprosjekter og anslår antall boliger fordelt på
boligtyper (antall rom) og når antatt innflytting vil skje». Bydelene rapporterer ikke
systematisk hvilke prosjekter som er medregnet og om dette er boliger som er tilpasset
personer med utfordringer knyttet til rus.
Det som er etablert av slike boliger fram til 2014 er imidlertid kjent:
ø Schandorffsgate med 15 plasser og Brenneriveien med 15 plasser - begge i regi av
bydel St.Hanshaugen
ø Østerdalsgata 7 med 46 plasser som er et samarbeid mellom bydelene Gamle Oslo,
Grünerløkka og St.Hanshaugen
ø Arveset gård med 15 plasseri regi av bydel Alna.
Enkelte av disse boligprosjektene, med til sammen 91 boliger, er et samarbeid mellom flere
bydeler, men med en bydel som hovedansvarlig.
Videre fremskaffelse av boliger til denne målgruppen koordineres i Byrådsavdeling for eldre
og sosiale tjenester og tar utgangspunkt i at bydelene må dokumentere sitt behov gjennom
en KVU før det treffes et valg om løsning og det kan gis investeringsmidler til formålet.
Byrådsavdelingen og bydelene har opplyst om følgende boligprosjekter under planlegging:
ø

ø
ø

De fire groruddalsbydelene har levert en samlet KVU for sine behov og det er inngått
samarbeid med Boligbygg KF om dette. Endelig antall boliger dette vil resultere i er
ikke avklart
Bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand samarbeider om en KVU for
målgruppen
Bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker er i ferd med å avslutte en KVU som skal
dekke behovene i de vestlige bydelene

ø Bydel Bjerke har igangsattet forprosjekt som omfatter 6 boliger med base til

ø
ø

målgruppen rus og psykiatri. Dette forventes også å omfatte bydelene Nordre Aker og
Sagene
Bydel Ullern har igangsatt et forprosjekt som kan gi 12samlokaliserte boliger med
base i Nedre Skøyen vei
velferdsetaten er i ferd med à vurdere 6 - 10 institusjonsplasser på egnet tomt, som
skal være byomfattende og dekke behovet som er kartlagt i «Prosjekt
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samhandlingshus», med Velferdsetaten som operativ bestiller. Prosjektet er nærmere
beskrevet på side 43.
Som denne oversikten viser er alle de 15 bydelene i gang med planlegging av nye
boligprosjekter som skal bidra til å dekke boligbehovene til målgruppen. Dersom det som
foreligger av planer blir realisert, og igangsatte KVU'er resulterer i nye boliger, vil flere
bydeler i større grad enn i dag dekke sitt boligbehov i planperioden.
Behov for oppfølging i bolig
Flere bydeler har de senere år bygget opp ambulante team innenfor psykiatrioppfølgingen,
som gir oppfølging i brukeres bolig. Disse teamene er ofte bemannet med flere ansatte og
tilbyr oppfølging både dag og kveld, og muliggjør at denne gruppen blir i stand til å bo i egen
bolig. Det er avtaler med spesialisthelsetjenesten om at brukere i dårlige perioder enkelt kan
innlegges for behandling, uten å miste sitt botilbud. Dette tilbudet er det flere bydeler som har
gode erfaringer med som løsning for denne gruppen.
De ambulante psykiatriteamene kan være mulige forbilder for oppbygging av tilsvarende
team for målgruppen rus og psykiatri. Bygges slike team opp i bydelene vil det i større grad
være mulig å bosette denne gruppen i eksisterende kommunal boligmasse. Som oftest er
dette en forutsetning for å få til en vellykket bosetting. Ressurser til oppfølging innen rus i
bydelene er begrensede i forhold til de ressurser som benyttes innen psykiatrien. Dette kom
også frem av nevnte surveyundersøkelse. Ved en målsetting om å bosette denne gruppen i
mer varige boligløsninger må ressurser til oppfølging styrkes. Oppbygging av slike
oppfølgingsteam har blitt støttet av statlige midler til rusarbeid i kommunene.
Bakgrunnen for at tilgangen på kommunale boliger bør trekkes inn i vurderingene, er at det i
perioden gjennomføres flere tiltak som enten vil øke gjennomstrømmingen i eksisterende
boligmasse eller skaffe fram nye boliger. Som tidligere nevnt har Oslo kommune satt av 2,1
mrd kroner til anskaffelser av boliger til vanskeligstilte i økonomiplanperioden 2015 - 2018.
Sammenhengen mellom boligbehov i bydelene og behov for institusjonsplasser

for

rusmiddelmisbrukere

Tilgangen på ordinære kommunale boliger og nye tilrettelagte boliger for personer fra
rusomsorgen påvirker behovet for et institusjonstilbud i regi av velferdsetaten. Dette kan
imidlertid ikke forstås slik at man for hver bolig som etableres i bydelene kan redusere med
en institusjonsplass i de byomfattende tiltakene. I praksis er ikke en slik symmetrisk
sammenheng til stede. Både nye tilrettelagte botilbud i bydelene til denne gruppen, og forsøk
på å bosette personer fra rusomsorgen i kommunal bolig forutsetter - om dette skal lykkes at det finnes en «backup-løsning» av kommunale institusjonsplasser med mulighet for
innleggelse for behandling i spesialisthelsetjenesten i perioder.
Schandorffsgate boliger er et eksempel på en slik modell som fungerer, der beboerne i
perioder har behov for opphold både i kommunal døgninstitusjon og med mulighet for
innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Dette er det inngått samarbeidsavtaler om knyttet til
den enkelte bruker.
En bosetting i kommunal bolig som ender med at bruker pådrar seg en utkastelse, f.eks. på
grunn av atferd eller manglende husleiebetaling - og som deretter faller tilbake i et lavterskel
døgnplasstilbud, representerer en lite ønsket utvikling. Dette fremstår som en aktuell
utfordring i dag, og tydeliggjør et behov for å utvikle en modell med en sterkere sammenheng
mellom velferdsetatens plasser og botilbud i bydelene med tilpasset oppfølging. Det er
utarbeidet et utkast til standardisering av oppfølging i den sårbare fasen fra utflytting i
institusjon til bosetting i bydel. Et styrket oppfølgingstilbud kan bidra til at man får fanget opp
brukeren før han/hun pådrar seg en utkastelse, slik at det kan iverksettes tiltak som sikrer en
bedre flyt i brukerens utviklingsforløp.
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Behovene sett i lys av tilgjengelige registerdata
Velferdsetaten har tilgang på et omfattende tallmateriale i egne rapporteringssystemer,
herunder HK Velferd. I tabellen under presenteres tall for antall registrerte inntak i en
årsperiode, for tre separate perioder.
Tabell 4: Registrerte

inntak i en årsperiode,

Bydel
Bydel Alna

sammenlikning

over tre perioder*

2011-2012 2012-2013 2013-2014
221
297
169

Bydel Bjerke

336

377

213

Bydel Frogner
Bydel Gamle Oslo

268
449

453
711

364
552

Bydel Grorud

306

328

217

Bydel
Bydel
Bydel
Bydel
Bydel
Bydel
Bydel

428
102
222
394
324
167
265

501
120
264
562
349
286
296

423
117
252
384
267
242
288

Bydel Ullern

140

189

136

Bydel Vestre Aker

134

199

217

Bydel Østensjø
Bydel Utenbys

396
376

347
238

173
195

4528

5517

4209

Grünerløkka
Nordre Aker
Nordstrand
Sagene
St. Hanshaugen
Stovner
Søndre Nordstrand

Totalsum

Det kommer frem av tallene at det registreres et stort antall inntak i løpet av ett år i
velferdsetatens institusjonstilbud. Videre er det også her betydelige variasjoner mellom
bydelene. Når det gjelder antall registrerte henvendelser er det også store variasjoner
mellom bydelene. Av henvendelser fra bydelene til Felles inntak gjelder flertallet
akuttplasser, dernest rehabilitering og korttid og færrest omsorgsplasserz. Antallet skriftlige
søknader om langtidsopphold har vært relativt stabilt de siste årene.
Det er ikke enkelt å forklare variasjonene fra år til år i tabellen over. Det er lite sannsynlig at
det har vært en betydelig nedgang i antall rusmiddelavhengige som får et bo- og
omsorgstilbud i regi av Velferdsetatens institusjoner. Tabellen viser det totale antallet
registrerte inntak, og samme person kan dermed være registrert flere ganger. En annen og
noe mer sannsynlig forklaring er at det har vært en nedgang i antall personer med mange
registrerte inntak. De siste 4-5 årene har det vært arbeidet systematisk og målrettet for å
redusere antallet gjengangere i institusjonsapparatet, og nedgangen har høyst sannsynlig en
sammenheng med dette. Videre er det mulig at utviklingen kan forklares med at det har vært
endringer i hvordan man foretar registreringer og inntak ved den enkelte institusjon.
Bydelene har også i noen av sine nyopprettede tiltak gitt et mer varig tilbud til personer som
tidligere har vært storforbrukere av akutt- og korttidsplasser. I boligtiltaket Østerdalsgata 7 er
det f.eks. også muligheter for akuttplasseringer.
I figuren under ser vi nærmere på utviklingen i antall personer med flere og til dels mange
registrerte inntak. Det er særlig i akutt- og korttidsinstitusjonene vi finner brukere som har
1 Dette er tall for perioden august-august for hvert år.
2 Utfra tall for første kvartal 2014
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hatt mange inntak og korte opphold. Reduksjonen med 18 plasser ved Ila hybelhus
sommeren 2013, og lavere pågang pà Prindsen mottakssenter, kan også i noen grad forklare
en nedgang i antall inntak i perioden.
Figur 4: Utvikling
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Tallene viser at antall personer med flere enn 10 registreringer har gått ned til 83 i 2013-2014
fra 141 i 2012-2013. I 2011-2012 var det 94 personer med flere enn 10 registreringer. Det
kommer også frem at det i 2013-2014 ikke var noen med "36 eller flere" registreringer. Det er
også sett nærmere på tall for utvikling i alder blant menn og kvinner som benytter seg av
institusjonstilbud.
Figur 5: Utvikling
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Mønsteret er stort sett det samme i de tre periodene, det vil si at spredningen i alder
forholder seg relativt stabil. Tallene viser samtidig en tendens til at andelen yngre er
synkende ved at gruppen “25-35" har gått ned fra 30 % i 2011-2012 til 24 % i 2013-2014.
Samtidig er andelen eldre økende ved at gruppen “51-65" har økt fra 16 % i 2011-2012 til
3 Dette er tall for perioden august-august for hvert àr
4 Dette er tall for perioden august-august for hvert år
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20 % i 2013-2014.
Behovene som påpekes ovenfor understøttes også av de kvalitative undersøkelsene som er
gjennomført i planarbeidet.
Behovene sett i lys av beleggsprosent
Det er videre relevant å vurdere behovene på bakgrunn av utviklingen i beleggsprosent på
aktuelle institusjoner. I tabellen nedenfor er det sammenstilt gjennomsnittlig beleggsprosent
på institusjonene innenfor aktuelle kategorier.
Tabell 5: Utvikling i gjennomsnittlig

Akutt
Korttid rus
Korttid rusfri
Rehab rus
Rehab rusfri
Omsorg rus
Omsorg rusfri
Andre
Totalt

2012
133 %
94 %
98 °/o
90 %
94 %
98 %
101 %
96 %
96 %

beleggsprosent fra 2012 til 2014
2013
96 %
100 %
95 %
91 %
96 %
96 %
88 %
79 %
94 %

2014
98 %
93 %
93 %
79 %
92 %
96 %
100 %
83 %
89 %

Kommentar: Det fremkommer et belegg langt over 100% på akuttplasseri 2013. Årsaken til dette er følgende: I
perioder med stor pågang på akuttplasser har også korttidsplasser vært benyttet som akuttilbud. Dette telles da
som akuttp/ass, ikke som korttidsplass. Videre tel/es beredskapsplasser vinter som akuttp/ass. Dette er plasser
som har kommet i til/egg til ordinære akuttplasser.

Tallene i tabellen over viser at det samlet sett har vært en gjennomsnittlig nedgang på 7 % i
perioden, fra 96 % for 2012 til 89 % for 2014. Videre viser tallene størst nedgang innenfor
kategoriene akuttilbud, rehabilitering rus og andre.
Behovene sett i lys av intervjuundersøkelsen
I forbindelse med planarbeidet er det foretatt en kvalitativ kartlegging av behovene, basert på
intervjuer med aktører på rusfeltet i Oslo kommune, herunder:
-

Ledere og ansatte i velferdsetaten
Tillitsvalgte
Ledere og ansatte i utvalgte bydeler
Representanter for kommunale og private institusjoner
Representanter for spesialisthelsetjenesten
Brukerorganisasjoner

I tillegg er det gjennomført en dialogkonferanse der deltakerne ble fremlagt foreløpige funn i
planarbeidet og gitt anledning til å kommentere og nyansere disse.
Overordnet sett viser intervjumaterialet at de fleste av infonnantene er relativt samstemte om
hva som er hovedutfordringer på rusfeltet i Oslo kommune i dag, og hva som vil være
utfordringer de neste fem årene.
Behov for å styrke tilbudet til personer med sammensatte behov og utagerende atferd
I intervjuer med bydelene i særdeleshet kommer det frem at tilbudet til enkelte grupper
vurderes som spesielt utfordrende. I tråd med tidligere kartlegginger fremheves personer
med samtidige rus-, psykisk helseproblemer og utagerende atferd som særlig utfordrende å
finne egnede tilbud til. Det fremgår at få av institusjonene har et egnet tilbud til personer med
slike sammensatte behov. Dette kommer også frem av oversikten over det samlede
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institusjonstilbudet,der kun 19 (Lassonløkken,Østensjøvn.hus, avd. Svingen og IncitaAS)
av totalt 724 plasser er spesielt tilpasset denne gruppen.
En konsekvens av at disse ikke får det tilbudet de har behov for, er at de i stedet frekventerer
lavterskeltilbud og andre tilbud som ikke har ressurser til å gi dem den oppfølgingen som er
nødvendig. Konsekvensene av dette oppgis å være at de faller utenfor også disse tilbudene,
ved at de blir utestengt eksempelvis på grunn av utagerende atferd som institusjonene ikke
makter å håndtere. For institusjonene er det også viktig å ta hensyn til andre beboere som
får et tilbud, og den samlede sammensetningen av beboere på den enkelte institusjon til
enhver tid.
Som beskrevet tidligere viser internasjonale trender at mønstrene i rusmiddelmisbruk er i
endring, og at amfetamin og sentralstimulerende midler ser ut til å utkonkurrere det mer
tradisjonelle heroinmisbruket. Denne endringen ser man også i Oslo, hvilket fører til mer
utagerende og ustabil atferd. Det vurderes derfor som viktig at institusjonene i Oslo
kommune er beredt til å møte dette på en bedre måte enn det gjøres i dag. Videre trekkes
det frem at det i arbeidet med denne brukergruppen ofte oppstår uklare rolle- og
ansvarsgrenser, både pga at brukerne har behov for flere tjenester samtidig - og at det er en
utfordring for tjenestene å imøtekomme hverandres forventninger.
En styrking av tilbudet til personer med sammensatte behov og utagerende atferd fordrer
økte ressurser til velferdsetaten, eventuelt at ressurser som spares ved avvikling av tilbud til
mindre problembelastede brukere beholdes innenfor etatens rammer.
Behov for å styrke tilbudet til eldre rusmiddelavhengige
En annen gruppe som trekkes frem i intervjuene er eldre rusmiddelavhengige med somatiske
lidelser. Det påpekes at rusmiddelavhengige tidligere enn andre pådrar seg somatiske
lidelser, og at det derfor må utvikles tilbud som kan fange opp de med behov som er i sjiktet
mellom rusinstitusjon og sykehjem. Det bør vurderes om det bør lages et mer tilpasset tilbud
i velferdsetaten for de brukere som ikke har et så stort pleie- og omsorgsbehov som
pasienter i Sykehjemsetaten har. velferdsetaten vil sammen med Sykehjemsetaten og
bydelene avklare hvor grensesnittet bør gå mellom et institusjonstilbud i velferdsetaten og et
tilbud i sykehjem.
Behov for et styrket vente- og motivasjonstilbud
Det meldes videre om behov for et styrket vente- og motivasjonstilbud, som kan benyttes for
å sikre bedre overganger mellom ulike tilbud, eksempelvis mens personer venter på et
boligtilbud i bydel etter å ha vært i behandling i spesialisthelsetjenesten. En økt bosetting av
personer med rusmiddelproblemer i bydelene vil også kunne føre til et økt behov for et
byomfattende avlastningstilbud som kan gi et tilbud på kort varsel ved behov.
Behov for å styrke kompetanse og endre innhold i dagens institusjoner
Det fremgår å være en generell opplevelse av at det har vært en bedring i kvaliteten i
institusjonstilbudet de siste årene. Samtidig påpekes det av både bydelene og institusjonene
selv at det er rom for ytterligere forbedringer blant annet når det gjelder;
-

å arbeide med å motivere for endring og utvikling hos brukerne
å sikre god samhandling rundt brukere med sammensatte behov
å utvikle modeller og strategier for å sikre at brukere med sammensatte behov og
utagerende atferd får nytte av opphold i institusjonene

velferdsetaten gjennomførte i 2011/2012 en omfattende gjennomgang og justering av
mandatene på de kommunale institusjonene. De nye mandatene som ble vedtatt legger i
større grad enn tidligere til rette for fortløpende endringer av tilbudet i tråd med endringer i
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brukernes behov. Det kan være behov for å se nærmere på sammensetning av kompetanse
på institusjonene og hva som legges til grunn av metodikk og arbeidsmåter. velferdsetaten
mener at brukernes behov tilsier en styrket bemanningsnorm og en til dels annen
kompetansesammensetning sammenliknet med tidligere. Kompetansen er økt de senere
årene, både ved at man har satset på kompetanseheving for ansatte og ved at stillinger er
omgjort med krav til høyere og mer spesialisert utdanning. Behovet for styrket bemanning er
fortsatt stort. På de private institusjonene vil styrket bemanningsnorm og ny kompetanse bli
vurdert ved det neste kjøpet som iverksettes fra juli 2016. Supplerende kompetanse kan
imidlertid også trekkes inn ved hjelp av samarbeid med andre aktører på rusfeltet, herunder
spesialisthelsetjenesten og bydelstjenestene. Det fremgår å være behov for å styrke dialog
og samhandling generelt, og spesielt i arbeidet med personer med sammensatte behov.
Behov for å styrke helhet og sammenheng i rusomsorgen
På systemnivå er det behov for å tydeliggjøre rolle- og ansvarsfordelingen mellom
velferdsetaten og bydelene, samt mellom de kommunale tjenestene og
spesialisthelsetjenesten. Ett tydelig skille er at etaten skal drive institusjoner med de
muligheter som dette gir mht. kontroll og oppfølging. På den annen side må velferdsetaten
vise fleksibilitet i forhold til bydelene som kan ha utfordringer mht. kompetanse og kontinuitet.
Som Norges hovedstad og største by, står Oslo ovenfor andre og større utfordringer innenfor
rusfeltet enn andre kommuneri landet. Det byomfattende institusjonstilbudet representerer
viktige og nødvendige tiltak til personer med alvorlige rusproblemer i hovedstaden. Samtidig
er det viktig at dette tilbudet ses i sammenheng med de tjenestene som tilbys av andre
aktører, og da særlig spesialisthelsetjenesten og bydelene. Som tidligere nevnt er det en
kompliserende faktor for Oslo kommune at man må forholde seg til fire sykehus. Det
kompliserer bildet ytterligere at ansvaret for hhv rus, psykisk helse og somatikk er ulikt
organisert mellom de ulike sykehusene.
En måte å sikre sammenheng mellom ulike tjenester på, er å tydeliggjøre hvilke behov
tjenestene er ment å imøtekomme, og hvordan disse kan benyttes for samlet sett å gi
brukerne et best mulig tilbud.
Som en del av kunnskapsgrunnlaget for å utvikle strategier for hvordan institusjonstilbudet på
best mulig måte kan tilpasses behovene til rusmiddelavhengige i Oslo, foretas det jevnlig
vurderinger av bygningsmasse, fordelingen mellom kommunale og private plasser og de
økonomiske rammebetingelsene for driften av institusjonene.
Vurdering av bygningsmessige forhold
velferdsetatens eiendomsseksjon gjorde gjennom vinteren 2014/2015 en grundig
gjennomgang av status for etatens rustiltak med tanke på funksjonalitet og
vedlikeholdsbehov - pr d.d. og i et 5-10 års perspektiv. Disse er kortfattet beskrevet i
tabellene på de følgende sider. De bygningene som eies av Oslo kommune gjennomgås
videre på oppdrag fra byrådet av Omsorgsbygg KF i en systematisk kartlegging våren 2015
med tanke på å legge frem behovet for vedlikehold. Omsorgsbyggs gjennomgang og
anbefalinger skal ferdigstilles innen 1.6.2015, og forventes å kunne få innvirkninger på
investeringsbudsjettet for 2016. Dette arbeidet gjøres i nært samarbeid med velferdsetaten
som også skal gjennomgå behovene for indre vedlikehold for alle sine eiendommer i løpet av
2015.
Det fremkommer av gjennomgangen at mange av de byggene som i dag huser
velferdsetatens rusinstitusjoner er å betrakte som uegnet til moderne institusjonsdrift. Det er
behov for en fornyelse av bygningsmassen for å kunne utvikle gode tilbud til de
brukergruppene som i følge denne planen fortsatt må ha et tilbud i institusjon - enten ved
nybygg eller ved totalrehabilitering av eksisterende eiendommer.
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Oversikten i tabellene nedenfor viser at 11 institusjonsbygg som i dag har totalt 253 plasser
må bygges om eller er dårlig bygningsmessig egnet til videre drift.
Eiendommene som i dag benyttes av velferdsetaten til rusinstitusjoner er inndelt i 3
kategorier med en kort beskrivelse pr eiendom:
1. Gode eiendommer - kan brukes videre.
2. Eiendommer med potensiale - kan brukes videre med ombygginger/tilpasninger.
3. Ikke funksjonelle eiendommer - dårlig bygningsmessig egnethet.

Eiendommene er kommunale (Omsorgsbygg Oslo KF og Boligbygg Oslo KF) eller i privat
eie. Det henvises også til utfyllende informasjon om den enkelte eiendom i vedlegg 3-22.
Gode eiendommer - kan brukes videre
Tiltak
Adamstuen
omsorgssenter
Kirkeveien
161
33 plasser

Eiendomsbeskrivelse
Gammelt sykehjem i mur oppført 1924 over 3 etasjer + loftetasje
og delvis kjeller. Godt egnet til institusjonsdrift og oversiktlig.

Byggetunder totalrehabilitering som ferdigstilles i 2015. Bygget
har fellesstuer, storkjøkkendrift/spisesal, aktivitetsrom m.m. Loft
er ren kontoretasje/ikke egnet for institusjonsdrift.
-innlagte heiser i god stand.
- beboerrom i 1 og 3 etg ikke universelt utformet -for trange.
- beboerleiligheter i 2 etg er universelt utformet.
- huset har vanntåkeanlegg installert i 2014.

- godkjent brannalarmanlegg/branntekniskeløsninger.
Bjørnerud
rehab.senter
Ljabruveien
123

22 plasser

- fungerende ventilasjonsanlegg - noe oppgradering nødvendig.
Trebygning med støpt såle. Oppført i 1999 og bygget for
institusjonsdrift over 2 etasjer + loftetasje med fellesstuer,
felleskjøkkener og aktivitetsrom.
- løpende vedlikeholdt innvendig og utvendig (litt malingsslitt).

Blindernveien

3
18 plasser

Fredens-

800 m2. Off.

- godt fungerende ventilasjonsanlegg.

er kr 2 619 000 i
året.

Gammel trevilla/kontordel og tilbygg/beboere over 3 etasjer. Ny
del bygget for institusjonsdrift og oppført i 2002 i mur med full
kjeller og fellesstuer med kjøkkener, aktivitetsrom og kontorer.
-løpende vedlikeholdt innvendig og utvendig (litt malingsslitt).
- beboerrom med egne baderom.
- godt fungerende ventilasjonsanlegg fra 2002.
- etablert universell utforming med gangsti i fallende terreng.
- ikke heis men gangbro på bakside fra terreng inn i 2 etasje.
- godkjent brannalarmanlegg/branntekniske

bosenter

Offentlig
kollektivtransp.
i nærheten.
Dagens husleie
kr 7 035 000,-pr
år.
Utleier er Oby.
Bygningsareal
på 1624 m2 og
tomteareal på
kollektivtransp.
i nærheten.
Dagens husleie

- vanntåkeanleggfra 2013.

Fredensborg

3000 m2.

- hc-badfelles på korridorer i god stand.
- vanntåkeanleggfra 2014.
- godkjent brannalarmanlegg/branntekniskeløsninger.
- universell utforming/ løftelem 1-3 etg under planlegging.

Blindern
rehab.senter

Andre opplysn.
Bygningsareal
på 4923 m2 og
tomteareal er

løsninger.

Opprinnelig gammelt sykehjem bygget i mur ca 1940. Bygningen
er over 5 etasjer inkludert kjeller. Bygning egnet for
institusjonsdrift og er oversiktlig. Fellesstue og storkjøkken med
spisesal.

Utleier er Oby.
Bygningsareal
på 1547 m2 og
tomteareal på

2984 m2.
Offentlig
kollektivtransp.
i nærheten.
Dagens husleie
er kr 2 429 000 i

året.
Utleier er Oby.
Bygningsareal
på 1770 m2 og
tomteareal er
500 m2.
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Tiltak
borgveien 7

Eiendomsbeskrivelse
-løpende vedlikeholdt innvendig og utvendig.

32 plasser

- beboerromi 1,3 og4 etg har håndvaskogfellesdusjer/wc-er.
- beboerromi 5 etg haregnedusjer/wcsamtt-kjøkkener.
- ventilasjonsanlegg gammelt og bør utskiftes senest om S år.

- vanntåkeanleggfra 2014.

Karlsborg
rehab.senter
Karlsborgveien 5

- godkjent brannalarmanlegg/branntekniske løsninger.
- gammel heis i bygget- må oppgraderes innen 5 år.
- løfterampe i inngangsparti pga høydeforskjell til 1 etg.
- universell utforming begrenses pga bygningsmessigeforhold.
- vinduer bør utbyttes innen 5 år pga elde.
- kjeller litt fuktig og drenering av bygget må vurderes.
Opprinnelig gammelt sjømannshjem bygget i murverk fra 1903.
Totalrehabilitert i 1999.
Byggetover 4 etasjer samt kjeller.
Inneholder i tillegg til beboerrom felleskjøkken, fellesstuer.
- løpende vedlikeholdt innvendig/utvendig.

- alle hyblerharegendusjogt-kjøkken.
- godt fungerende ventilasjonsanleggfra

19 plasser

1999.

- heisfra 1999
i bygget.
- vanntåkeanlegg fra 2013.
- godkjent brannvarslingsanlegg/branntekniske løsninger.
- ikke universelt utformet pga bygningsmessigebegrensninger.
- utskifting av vinduer gjort i 1999.
Trenger justeringer.
-innvendig må totalrehabilitering av bad gjøres innen 5 år.
Oby har signalisert at det også er behov for totalrehabilitering av
hele bygget.

Lassonløkken
rehab.senter
Grønnegata

19
10 plasser

Liakollen
rehab.senter

Gammel verneverdig tømmervilla fra 1830-tallet over 2 etasjer +

Andre opplysn.
Offentlig
kollektivtransp.
i nærheten.
Dagens husleie

er på kr
2 369 000,- i
ået.
Utleier er Oby.

Bygningsareal

på 1281 m2 og
tomteareal

2204 m2.
Offentlig
kollektivtransp.
i nærheten.
Dagens husleie

kr 1 581 000,- i
ået.
Utleier er Oby.

Bygningsareal
er på 705 m2 og

loft/krypkjellerogmedtilbyggoppførtsenerepå 1900
tallet i
bindingsverk
over 1 etasje+ loft. Oversiktligbygg.

tomteareal

Ble totalrehabilitert /modernisert i 2007. Fellesstue, aktivitetsrom,
vaskerom.

3731 m2.
Offentlig

-løpende vedlikeholdtinnvendig/utvendig.

kollektivtransp.
i nærheten.
Dagens husleie

- alle beboerrom har t-kjøkken og eget bad/wc.
- universelt utformet kun i 1 etg pga bygningsmessigebegrensn.
-ikke heis eller mulighet for det.
- godt fungerende ventilasjonsanleggfra 2007.
- sprinklet i 2007

- godkjentbrannalarmanlegg/branntekniske
løsninger.
Trebygningmedstøptsåle.Oppførti 1986og byggetfor

kr 1 415 000,-.

Utleier er Oby.

Bygningsareal

institusjonsdrift over 2 etasjer + loftstue med fellesstuer,

på 1020 m2 og

Høgåsveien

felleskjøkkenerogaktivitetsrom.

tomteareal på

51

-løpende vedlikeholdt innvendig og utvendig (litt malingsslitt).
- vinduer vurderes utbyttet pga elde/hard bruk innen 5 år.
-felles baderom/1 hc-bad trenger oppgradering innen 5 år.

1760 m2. Off.

21 plasser

- ventilasjonsanlegg
fra 1986/trengerfull oppgraderinginnen5 år.

Syningom
omsorgs-

kollektivtransp.
i nærheten.
Dagens husleie

- vanntåkeanlegg fra 2014.
- godkjent brannalarmanlegg/branntekniske løsninger.
- universell utforming med løftelem mellom etasjene og nytt
HC-bad i 2. et. under planlegging.

er kr 2 003 000 i
året.

Hovedhus fra midten av 1900-tallet i tre over 3 etasjer + kjeller.

Total

Tilbyggpå 1 etasjei tre fra 1970-talletog nytttilbyggfra 2003

bygningsareal

Utleier er Oby
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Tiltak
senter
2134
Austvatn

22 plasser

Eiendomsbeskrivelse

Andre opplysn.

over 3 etasjer/loft. Påeiendommen finnes ogsåstabbur og
kårbolig/aktivitetshus og. Alle bygningeroppført itre/
bindingsverk (stabbur laftet) på grunnmurer/ringmurer.

tomteareal er

Fellesstuer, storkjøkken med spisesal, felles bad/wc, trimrom,
kontorer. Bygningsmassen er opprinnelig ikke bygget for
institusjonsdrift men er tilpasset. Oversiktlig bygg.

-løpende vedlikeholdt innvendig og utvendig.
- beboerrom med håndvask.4 beboerrom har fått eget bad 2014.
- oppgradering av gamle felles bad nødvendig innen 5 år.
- deler av bygningsmasse er universelt utformet.
- heis i nytt tilbygg. ikke mulig i gammel del.
- ventilasjonsanlegg i ny del og hoveddel. ikke i gammelt tilbygg.
- sprinkelanlegg fra 2003 i tilbygg/ resten av bygningen i 2014.
- godkjent brannalarmanlegg/branntekniske
løsninger.
Vestli rehab.senter
Ragnhüd
Schibbyes vei
46
32 plasser

Liggerintegrert i hel oppgang/boligblokk i borettslag på Vestli.
Opprinnelig bygget som verneboliger på 70-tallet.
Har fellesstuer, aktivitetsrom, felleskjøkken med spiserom,
fellesvaskeri og kontorer.
- løpende innvendig vedlikeholdt.
- boligene har egne bad og t-kjøkken. Bad helrenovert i 2009.
- ikke universell utforming pga bygningsmessige begrensninger.
- ikke ventilasjonsanlegg - kun avtrekksanlegg med vifte på tak.
-ikke heis eller muligheter for det.
- vanntåkeanlegg fra 2014.
- godkjent brannalarmanlegg/brannteknisk
løsninger.

Oppsummert kan 9 institusjoner/bygninger

med tilsammen

på 1532 m2 og
2668 m2.
Ligger landlig i
Nord-Odal
kommune.
Enkelt
busstilbud på
hovedvei.
Dagens leie er

på kr 842 000,- i
året.
Utleier er Oby.
Total boareal
er 1169 m2.
Offentlig
kollektivtransp.
i nærheten.
Dagens leie er
på kr 857 000,- i

året.
Utleier er Oby.

209 plasser benyttes i fremtidig

institusjonsdrift. Dette utgjør til sammen et bygnings-/boareal på 15 571 m2 med samlet årlig
husleiepå kr. 21 150 000.
Eiendommer med potensiale - kan brukes videre med ombygginger/tilpasninger.
Tiltak

Eiendomsbeskrivelse

Andre opplysn.

Bvsdøv

Gammeltrevilla over 2 etasjer med full kjeller og kaldloft fra

Bygningsarealpå

rehab.senter
Dronninghavnveien
10

tidlig 1900-tall samt nytt tretilbygg over 3 etasjer med full kjeller
oppført i 2003. Henger sammen med glassbygg på gavelveggene.
Kjeller i ny del har trimrom, fellestuer i gml del samt
felleskjøkkener. Hybler i nybygg har eget bad - i gml del
fellesbad.

1262 m2 og
tomteareale på
1760 m2. Liggeri

19 plasser

-løpende vedlikeholdt innvendig og utvendig (litt malingsslitt).

kollektivtransport
i nærheten.
Dagens husleie er

- gammel del har Iøfterampe opp til 1 etg pga høydeforskjell.

- gml/ny del ikke universelt utformet pga bygningsmessigebegr.
-ikke heis i byggene og heller ikke mulighet for det.

- ny del har godt fungerende ventilasjonsanlegg.
- gammel del har ikke ventilasjonsanlegg - bør etableres.
- kjeller i gammel del fuktig - dreneringsproblematikk må løses.
- fellesbad i gammel del bør oppgraderes innen 5 år.

villastrøk på
Bygdøy. Offentlig

kr 889 000,- i
året. Utleier er
Oby.

- sprinkelanleggny del fra 2003/ gammel del har nytt fra 2014.
Exit
Josefine gate

19

- godkjent brannvarslingsanlegg/branntekniske
løsninger.
Gammel byvilla fra tidlig 1900-tall oppført i murverk og med

Bygningsarealpå

etasjeskillere i tre/stubbeloft. Over 2 etg + full kjeller og delvis

412 m2 og

kaldloft/delvis

tomteareal på

utbygd loft. Felles stue, aktivitetsrom, felles
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Tiltak
8 plasser

Eiendomsbeskrivelse
bad/wc og felles kjøkken. Oversiktlig bygg. Rehabilitert på 1990tallet.

Andreopplysn.
920 m2.

-løpende vedlikeholdtinnvendig/utvendig.

kollektivtransport

- Ikke universelt utformet pga bygningsmessigebegrensninger.

i nærheten.
Dagens husleie er

- bør innlegges.
- Ikkeventilasjonsanlegg
- Ikke heis i bygget.

- vanntåkeanleggi2014.

Stensløkka

ressurssenter
LyderSagens
gate 18/20
17 plasser

- godkjent brannalarmanlegg/branntekniske løsninger.
-fuktig kjeller og drenering av bygget bør vurderes.
- oppgradering av bad innen 5 år.
- omtrekking av elektrisk anlegg innen 5 år pga elde.
Opprinnelig 2 gamle bwillaer fra tidlig 1900-tall. En trevilla over 2
etasjer + kjeller. En byvilla over 3 etasjer/loft og kjeller i murverk
med etasjeskillere itre/stubbeloft. Oversiktlige bygg.
Felles stuer, vaskerom, felleskjøkkener og felles bad/wc.
Kontorer.
-løpende vedlikeholdt innvendig men mangelfullt utvendig.
- baderom må oppgraderes innen 5 år.
- vinduer må restaureres/utskiftes innen 5 år.
- kjellere har fuktinntrenging og trenger utvendig drenering.
- utskifting av sikringsskapog eI.spredenett innen 5 år.
- ikke ventilasjonsanlegg. Bør utredes/innlegges.
-ikke mulig med universell utforming pga bygningsmessigebegr.
- godkjent brannvarsIingsanlegg/branntekniske løsninger.

Offentlig

kr 405 000,- i
året. Utleierer
Oby.

Bygningsarealpå
hhv 634 m2 og
772 m2.

Tomtearealpå
2700 m2 og
eiendommen er
delt med gjerde.
Offentlig
kollektivtransport
i nærheten
Dagens Ieie er kr
1 287 000,- i året.
Utleier er Oby

fra 2014.
- vanntåkeanlegg
Østensjøveien hus

Østensjøveien 56
31 plasser

Opprinnelig bygget som vernede boliger og vernet industri i
1976. Bygget i betong med flatt tak. Egnet for institusjonsdrift da
bygget er oversiktlig. Vel leier 1-3 etg mens underetasjer står
tomme. Et skisseprosjektfor underetasjene på 22
institusjonsplassermed universelt utformede hybler m/bad/tkjøkken, fellesarealer mv. er gjennomført i regi av Oby på

Bygningsareal
som Vel leier er

oppdrag for velferdsetaten.
-løpende vedlikeholdt innvendig men lite gjort utvendig.
- dubletthybler med felles bad og wc. Alle trenger oppgradering.
- felleskjøkken beboere med spisesal.Nyere oppgradering.
- fellesstue og aktivitetsrom.
- dårlige vinduer i hele bygget/trenges byttet ut.
- dårlig fasade med asbestplater må skiftes ut/moderniseres.
- en gammel heis må oppgraderes/avstengt i dag.
- gammelt ventilasjonsanlegg bør oppgraderes.
- godkjent brannvarslingsanlegg/branntekniske løsninger

Dagenshusleieer

på 1797 m2.
Offentlig
kollektivtransport
i nærheten.
kr 2 867 000,- i

året.
Utleier er Oby.

fra 2014.
- vanntåkeanlegg
med til sammen75 plasserbenyttestil fremtidig
Oppsummertkan 4 institusjoner/bygninger
institusjonsdrift under forutsetning av oppgradering/oppussing . Dette utgjør tilsammen et
bygníngsareal på 4877 m2 med samlet årlig husleie på kr. 5 448 000.

egnethet
ikkefunksjonelleeiendommer- dårligbygningsmessig
Tiltak
Dalsbergstien hus

Eiendomsbeskrivelse
Opprinnelig gammelt pensjonat/bygård fra 1890. Bygningover 4
etasjer samt kjeller med beboerrom i 2,3 og 4 etg. Bygget i

Andre opplysn.
Bygningsarealer
på 1755 m2 og
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Tiltak
Dalsbergstien 21
45 plasser

Eiendomsbeskrivelse
murverk/teglstein med trebjelkelag/stubbeloft
som etasjeskillere.
Ikke bygget for institusjonsdrift og er lite oversiktlig innvendig.
Men kameraovervåking etablert i korridorer.
-løpende vedlikehold innvendig/utvendig. Nyere vinduer.
- beboerrom med håndvask. I øverste etasje også egne bad.
-felles baderom trenger oppgradering innen 5 år.
- sprinkelanlegg i 2013.
- godkjent brannalarmanlegg/branntekniske
løsninger.

- ikke mulig med universell utforming pga bygningsmessigebegr.

Fredensborgvn 16
avd.
Fredensborg
bosenter
18 plasser

-ikke heis eller mulighet for dette.
-trenger ventilasjonsanlegg med tilluft/avtrekk.
Gammel bygård fra 1885 bygget i murverk/teglstein med
trebjelkelag/stubbeloft
som etasjeskillere. Bygget over 3 etasjer
samt kjeller og råloft. Felles beboerkjøkken og fellesbad/wc i alle
etasjer. lkke bygget for institusjonsdrift.

-løpende vedlikeholdt innvendig og utvendig.
- nye fellesbad i 2014.
- beboerrom har håndvask og t-kjøkken.

- ikke universelt utformet pga bygningsmessigebegrensninger.

stua
treningsleil

- ikke heis eller mulighet for dette.
- ikke ventilasjonsanlegg og bør utredes innlagt.
- vanntåkeanlegg innlagt i 2014.
- godkjent brannvarslingsanlegg/branntekniske
løsninger.
- utskifting av gamle vinduer innen 5 år.
- kjeller fuktig og drenering rundt bygget må vurderes.
Opprinnelig bygget som kollektivleiligheteri
1976. Beliggende på
Haugenstua senter. Regulert til bolig og dermed ikke bygget for
institusjonsdrift.

Ole

-løpende vedlikeholdt innvendig/ dårlig vedlikeholdt utvendig.
- eier delvis skiftet vinduer i 2014/resterende planlagt i 2015.

Haugen-

Brumms vei

-leiligheter

5

- Kunavtrekksanleggfra kjøkken/bad - dårlig effekt.

29 plasser

med egne kjøkken og bad. Oppgradert senere år.

- nytt balansert ventilasjonsanlegg med tilluft/avtrekk?
- 1 fellesstue og aktivitetsrom (kjeller) samt vaskerom.
- ikke heis i bygget og universell utforming bygningsmessig begr.
- nytt vanntåkeanlegg i 2014.
- godkjent brannvarslingsanlegg/brannteknisk for boliglikke

Thranes
hus
Vogtsgate
30
37 plasser

Opprinnelig gammelt pensjonat/bygård fra 1887. Bygning over
etasjer inklusive loft og kjeller med beboerrom i 1,2 og 3 etg.

tomteareal 500
m2. Off.
kollektivtransport i naer-heten.
Dagens Ieie
kr
3 885885,i året.
Utleier er
Hercules
konf.fabrikk.

Bygningsareal er

på 1089 m2 og
tomteareal 300
m2. Offentlig
kollektivtransp. i
nærheten.
Dagens leie er kr
2 069 000,- i året.
Utleier er
Fredensborgvn
16 Drift AS

Samlet
bygningsareal på
1760 m2 og det
samme

inst.drift

Marcus

Andre opplysn.

5

Bygget i teglstein med trebjelkelag /stubbeloft som etasjeskillere.
lkke bygget for institusjonsdrift og er lite oversiktlig innvendig.
Men kameraovervåking etablert i korridorer.

- løpende vedlikeholdt innvendig og utvendig (fasaderinnen 5 år).
- beboerrom med håndvask.
-felles baderom og toaletter oppgradert i 2014.
-felles beboerkjøkken i hver etasje må oppgraderes innen 5 år.
- sprinkelanlegg 2013.

i

tomteareal. Off.
kollektivtr. i
nærheten.
Dagens husleie er
kr 1 772 000 pr år
+ nedbetaling av
vanntåkeanlegg
kr 635 000 pr år i
5 år.
Utleier Obos
forretningsbygg

Bygningsarealpå
2229 m2 og
tomteareal 500

m2. Offentlig
kollektivtransport i
nærheten.
Dagens leie er kr
2 324 000,- i året.
Utleier er Vogtsgt
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Tiltak

Eiendomsbeskrivelse
- godkjent brannalarmanlegg/branntekniske
løsninger
-ikke mulig med universell utforming pga bygningsmessige begr.

Andre opplysn.
30 AS v/Arne

Hangås.

- trenger ventilasjonsanleggmed tilluft/avtrekk.
Mosse-

veien 224
avd.
Karlsborg
6 plasser

-ikke heis eller mulighet for dette.
Gammel verneverdig sveitservilla fra 1906 over 2 etasjer + loft og
kjeller. Eiendommen er regulert til friområde. Ikke bygget for

institusjonsdrift. Tilhørende badehusog bryggeanlegg.
Fellesstue, felleskjøkken og fellesbad.
- løpende innvendig vedlikeholdt/ utvendig vedlikeholdt.
- nytt hc-bad bygget i 1 etg i 2012 med inngang også utenifra.
- øvrige bad trenger oppgradering innen 5 år.

- vanntåkeanleggi 2014.
- godkjent brannalarmanlegg/branntekniske
løsninger.
- utvendig løftelem mellom øvre og nedre platå/mot sjøen.
- ikke universelt utformet innvendig pga bygningsmessige
begrensn.
-ikke heis eller mulighet for det.
- ikke ventilasjonsanlegg men avtrekksvifte på loft for bad/kjøkken
- omtrekking av det elektriske anlegget bør vurderes innen 5 år.

Bygningsareal på
452 m2 og

tomteareal på
863 m2.
Offentlig
kollektivtransport i nærheten.
Dagens leie er kr

449 000,- i året.
Utleier er Oby.

- rehabilitering/utskifting av vinduer innen 5 år må vurderes.
Thereses
hus
Thereses
gate 49

Opprinnelig gammel byvilla fra 1880 bygget i murverk og
etasjeskillere i tre/stubbeloft. Verneverdig fasade.
Over 3 etasjer + kryploft og kjeller med lav høyde.

Fellesbaderom/wc og stue samt felles beboerkjøkken.

Bygningsareal på
772 m2/
tomteareal 1088
m2.

- løpende vedlikeholdt innvendig/lite

Offentlig

utvendig vedlikehold.

12 plasser

- beboerrom er til dels veldig små.

Sjøstrand

- ikke universelt utformet pga bygningsmessige forhold
-felles baderom. Trenger totalrehabilitering innen 5 år.
- El.tavle og el.spredenett bør utskiftes innen 5 år pga elde.
-ikke heis eller mulighet for dette.
- ikke ventilasjonsanlegg - kun noen få rom pga brannteknisk
løsning. Bør utredes og innlegges.
- vanntåkeanlegg i 2014
- godkjent brannalarmanlegg/branntekniske
løsninger.
- dårlige grunnmurforhold/setningsskader
med grunn i bevegelse.
4 frittstående trebygninger som ikke er bygget for institusjonsdrift.

omsorgs-

Oppført i perioden 1905/1920 over 2 etasjer + kjeller.

senter

Verneverdige utvendig.
-løpende vedlikeholdt innvendig og utvendig (litt malingsslitt).
- beboerrom med felles bad på korridor.
- trange korridorer og bratte smale trappeløp.

Sjøstrandveien 24,

1391 Vollen
31 plasser

- 1 av husene har fellesstue, storkjøkken, matsal og kontorer.
- vanntåkeanleggi 2014.
- godkjent brannalarmanlegg/branntekniskeløsninger.
- ikke universell utforming pga bygningsmessigebegrens.

kollektivtransp. I
nærheten.
Dagens husleie er
kr 664 000,- i

året. Utleier Oby

Samlet
bygningsareal på
1818 m2 og
tomteareal på
3072 m2. Liggeri
Asker i landlige

omgivelser/gam
melt villastrøk.
Dagens husleie er

kr 1 066 00,- i
året.
- taker med takpappbelegg bør omleggesinnen 5 år.
Utleier er Oby.
3 institusjoner/bygninger i kommunalt eie og 4 institusjoner leid av private ansesikke egnet for
formålet. Dette tilsvarer 178 antall sengeplasser,9875 m2 og med et samlet årlig husleie på kr.
-ikke ventilasjonsanlegg. Bør utredes og innlegges.

12 229 885

+ nedbet. av vanntåkeanlegg på Haugenstua med kr. 635 000 pr år i 5 år.
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Prindsen mottakssenter er ikke tatt med i tabellen over, men vurderes som en god eiendom
som kan brukes videre.
Som denne oversikten viser er mange av bygningene gamle og til dels uegnede til sitt formål.
I noen tilfeller skaper også beliggenheten utfordringer for nabolag og nærmiljø. Det er
ønskelig med en geografisk spredning av tiltakene - der flere av bygningene med fordel
kunne være noe mer skjermet fra tett befolkede boområder.
Flere av institusjonene er for store til å kunne ivareta brukerne på en god màte. Det er
avgjort en fordel med en viss størrelse med tanke på økonomiske «stordriftseffekter», men
dette er ikke bra med tanke på de aktuelle brukergruppene som det forventes at
institusjonene i større grad skal rette seg mot i årene fremover. Bygninger som i
utgangspunktet ikke er bygget for formålet medfører også begrensninger i ansattes mulighet
for å ha tilstrekkelig oversikt over beboerne og deres ve og vel.
En del av institusjonene er basert på korte opphold, og er som en del av akuttapparatet tiltak
som ikke bør avvikles uten erstatning.
Mange av eiendommene har dårlig ventilasjon og dårlig tilrettelegging for ansatt-fasiliteter.
Dette gjenspeiles stadig i resultatene fra de årlige medarbeiderundersøkelsene som foretas.
Det er gjennomgående et stort vedlikeholdsbehov på mange av bygningene. Dette henger
sammen med en kombinasjon av eldre bygningsmasse og stort vedlikeholdsetterslep
gjennom mange år. Konkret dreier dette seg om flere problemstillinger og utfordringer, bl.a.:
ø
ø
ø

Brannsikring, rømningsveier etc.
Krav til universell utforming
Flere/mange beboere må dele bad og toalett

Beskrivelse av bygningsmessige behov i et 5 - 10 års perspektiv
Det er et først og fremst et sterkt ønske fra velferdsetatens side å få muligheter til å etablere
nye eller totalrehabiliterte eiendommer som er tilrettelagt for moderne institusjonsdrift.
Behovene for utvikling av bygningsmassen må ses opp mot det som fremkommer av
behovsutvikling i brukergruppene. Følgende brukergrupper bør prioriteres med tanke på
nybygg eller totalrehabilitering av eksisterende eiendommer:
ø Eldre og stadig mer somatisk syke som ikke kan/bør være på sykehjem
ø Personer med rus- og psykiatri-lidelser og/eller atferdsproblematikk - de «tyngste»
brukerne.
ø Personer med behov for akutt- og korttidsplass i institusjoner med lav terskel for
inntak
Med tanke på den videre utviklingen innenfor disse brukergruppene - og kanskje spesielt
flere eldre og sykere brukere og beboere - vil behovet for større grad av tilpasning i
bygningsmassen på velferdsetatens institusjoner øke i årene som kommer.
Det er ønskelig med bedre muligheter for fleksibilitet i ett og samme bygg. Spesielt er det
behov for en kombinasjon av tradisjonell institusjonsdrift med alle nødvendige fasiliteter
knyttet til dette - og tilknyttede skjermingsboliger som kan benytte ansattes bistand og andre
tilbud på «moderinstitusjonen».
Det vil som et minimum de nærmeste årene være behov for investeringsmidler til nybygg
som kan huse følgende institusjonstyper:
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ø

ø

Institusjoner med få plasser til rusmiddelmisbrukere med samtidige psykiske lidelser
og utfordrende atferd. Dette er brukere som ikke kan bo i selvstendig bolig med
oppfølging og som stiller særskilte krav til bygningsmassen som skal benyttes.
Lavterskeltilbud med akutt- og korttidsplasser for brukere i aktiv rus. To av disse
institusjonene benytter i dag eiendommer leiet av private som anses bygningsmessig
dårlig egnet. Det er behov for mer moderne og tilrettelagte bygg. Det må presiseres
at det fortsatt vil være behov for den type plasser som disse institusjonene tilbyr, men
byggene som de holder til i er å anse for lite egnet.

Det er i tillegg behov for investeringsmidler til oppgradering av eksisterende eiendomsmasse
eller vurdering av nybygg til institusjoner for brukere med stort omsorgsbehov pga
omfattende somatiske plager etter mange år med aktiv rus.
Alternativ

bruk av nåværende

eiendomsmasse

I tråd med blant annet samhandlingsreformen skal kommunen i stadig større grad
tilrettelegge for varig bosetting av bruker- og pasientgrupper med særskilte behov inkludert
rusmisbrukere. Som vist tidligere i rapporten er det en naturlig utvikling i Oslo kommune at
bydelene skal bosette flere i boliger med tilrettelegging og oppfølging. Derfor må man ta
høyde for muligheten for at flere av de kommunale rusinstitusjonene kan overføres fra
velferdsetaten til bydel. Dette vil kunne være institusjoner som i dag i stor grad bærer preg
av å ha et tilbud om botrening. Med dagens mandat og bygningsmasse vurderes
Haugenstua treningsleiligheter som aktuell for en slik overføring. Institusjonen er lokalisert og
godt etablert i en ordinær boligblokk som ligger integrert i et bomiljø - og er dermed egnet for
ulike typer botilbud i bydelsregi.
Når det gjelder utviklingen i brukergruppene, er det mye som tyder på at velferdsetaten må
tilpasse bruken av tiltakene slik at man utnytter eksisterende eiendomsmasse på best mulig
måte. Dette må gjøres særlig med tanke på brukergrupper med ROP- og/eller
atferdsproblematikk, de stadig flere eldre og somatisk syke, samt de yngre brukergruppene.
Det er igangsatt en større, samlet gjennomgang av alle eiendommene som velferdsetaten
benytter til rusinstitusjoner i løpet av 2015 i nært samarbeid med Omsorgsbygg som eier
mange av eiendommene.
Vurdering av anskaffelser av private institusjonsplasser
Oslo kommune har i dag 217 plasser ved private institusjoner fordelt på 11 kontrakter, som
er finansiert av velferdsetaten i kombinasjon med bydelsbetaling. Plassene er fordelt på
rehabilitering, korttid, omsorg og psykiatri/rus. Brutto kontraktssum er ca 125 millioner kroner
pr år og netto ca 90 millioner. Disse kontraktene utløper 1.7.2016 og etaten har igangsatt ny
anskaffelse med sikte på en forhandlet konkurranse som planlegges å være avsluttet
senhøsten 2015. De nye kontraktene vil gjelde fra 1.7.2016. Avhengig av tilbudt pris og
kvalitet, samt bystyrets endelige bevilgninger, vil det bli anskaffet mellom 130 -180plasser,
fordelt på:
ø

Rehabilitering: 50-90 plasser

ø

Korttidstjenester:

ø

Omsorgstjenester:

ø

Tjenester til rusmiddelmisbrukere med særlige behov og uforutsigbar atferd: 6-15
plasser

15-40 plasser

30-70plasser

Det er noe usikkert hvor mange plasser som vil bli anskaffet, da det er avhengig av en
mengde faktorer - som markedspriser, konkurranse, antall plasser som anskaffes innenfor
hver kategori, hvilke krav som blir satt til kvalitet og resultater etc. Sannsynligvis vil det bli en
reduksjon på mellom 40 og 60 plasser som tilsvarer 2 til 3 færre kontrakter, og brukere må
flyttes fra private institusjoner som vil bli nødt til å legge ned sin virksomhet. Dette må skje
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gjennom en styrt og planlagt nedbygging av plasser i samarbeid mellom private og
kommunale institusjoner og med bydelene.
Oppfølging

av kommunale

institusjoner

og av private som har kontrakt med kommunen

gjøres med utgangspunkt i et felles system. Kommunale og private institusjoner har felles
fagdager og benytter de samme kvalitetsmålingsverktøyene. Felles inntak som har ansvaret
for å vurdere alle søkere samt for å ha en overordnet oversikt over bruk av plassene, har
inngående kjennskap til både kommunale og private tiltak. Ved nødvendige endringer
innenfor hhv kommunale og/eller private institusjoner, er det et nært samarbeid for at brukere
skal ivaretas på best mulig måte.
Den forventede reduksjonen i antall plasser ved neste anskaffelse skyldes flere forhold:
o

Høyere markedspriser på grunn av mer ressurskrevende brukere

0

At det ikke skal anskaffes rimeligere boppfølgingsplasser fordi bydelene bygger opp
tilsvarende tilbud i egen regi

0

At det vil være en reduksjon i rammene for kjøp på grunn av den årlige
effektiviseringsgevinsten

I tillegg til anskaffelsen av private institusjonsplasser for rusmiddelmisbrukere, gjennomfører
Velferdsetaten på vegne av bydelene våren 2015 en konkurranse om oppfølgingstjenester i
bolig til personer over 18 år. Oppfølgingstjenestene skal gis til brukere som leier bolig av
leverandøren,

og hvor leieforholdet

er regulert i husleiekontrakt.

Bydelene bruker pr i dag ca. 38 millioner kroner i løpet av året til kjøp av
oppfølgingstjenester. Fremtidig omfang vil avhenge av bydelenes og brukernes behov.
Hovedmålsettingen med oppfølgingstjenestene er, gjennom individuelt tilpassede tiltak, å
fremme mestring i eget liv. Noen vil ha behov for oppfølging i en overgangsperiode der det
jobbes for at bruker skal kunne bo i egen bolig uten bistand, mens andre vil ha behov for mer
varige tjenester.
Hovedvekten av brukerne har rus- og/eller psykiske problemer. I målgruppen er det også
brukere som ikke har psykiske lidelser eller et omfattende rusmiddelmisbruk, men som har
generelt dårlig bo- og egenomsorgsevne, samt brukere med Iettere psykisk
utviklingshemming i kombinasjon med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk.
Marked

Det er avgjørende for vurderingen av hva som skal kjøpes at det er et fungerende marked og
reell konkurranse. Dette for å sikre riktig pris og riktig kvalitet på tjenestene. De private
leverandørene har for eksempel en Iang tradisjon for å tilby rehabiliteringsplasser med krav
om rusfrihet, og kravet om rusfrihet står generelt høyt i fokus hos mange av de
frivillige/ideelle aktørene. Hvis det anskaffes tjenester i et ikke-fungerende marked vil dette
ha en svært negativ innvirkning på både pris og kvalitet på tjenestene. Det kan for eksempel
være en risiko ved å anskaffe lavterskeltilbud hos private aktører.
Oslo kommune og Velferdsetaten vil videre ha en oppgave i forhold til å sikre at det ikke
oppstår verken private eller kommunale monopoler. Det bør også i framtiden være en rimelig
fordeling mellom private og kommunale aktører slik at disse kan korrigere hverandre. Det bør
også være en rimelig fordeling i forhold til type plasser, slik at det for eksempel ikke bare er
private som driver rehabiliteringsplasser. Ved eventuell privat konkurs må det sikres
kommunale alternativer. Ved anskaffelser på det private markedet har man et lengre
perspektiv for anskaffelsene enn det behovsplanen omfatter. Det planlegges kontrakter med
10 års varighet, fra 2016 til 2026. Dette har blant annet sammenheng med behovet for lange
avskrivningsperioder ved investering i privat eiendom.
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Vurdering av bydelsbetalingen
Før tidligere Rusmiddeletaten ble etablert lå rusinstitusjonene fordelt på 25 bydeler. De
bydelene som hadde en rusinstitusjon i sitt omrâde, men lite rusutfordringer blant
befolkningen, benyttet muligheten til å foreta økonomiske innsparinger ved nedleggelse eller
reduksjon i antall ansatte. Bruk av såkalte «hospitser» økte, og kommunens samlede tilbud
til personer med rusutfordringer ble kvalitetsmessig redusert. I 1994 ble Rusmiddeletaten
etablert, og rusinstitusjonene ble samlet under den nye etaten som byomfattende tjenester.
5 institusjoner ble værende i bydel. Av disse ble én senere overført til Rusmiddeletaten. De
øvrige 4 som organisatorisk ble værende i bydel er avviklet.
For å ivareta klientenes behov for gode institusjonsplasser fremfor dårlige hospitser, ble det
innført en bydelsbetaling som ikke tilsvarte reell kostnadsdekning.
Årsaken til at bydelsbetaling tas opp i denne planen er at finansieringsordningen og
bydelsbetalingen er et potensielt sterkt virkemiddel for å gjennomføre en strategi som kan
bidra til at et økt antall brukere kan tilbys hensiktsmessige botilbud i bydelene.
Bydelsbetalingen har i 2015 en flat sats på kr. 297,- pr. døgn for de fleste institusjoner uavhengig av reelle kostnader og oppholdstid. Systemet baserer seg på en mindre
prisjustering årlig.
Dagens bydelsbetaling fungerer slik at bydelene i gjennomsnitt betaler ca 17 % av det det
koster å produsere tjenesten. Det betyr også at for særlig ressurskrevende tjenester knyttet
til bl.a. brukere som har store rus- og atferdsutfordringer er andelen som dekkes av
bydelsbetalingen enda mindre.
Dagens lave priser fører til at en del bydeler nedprioriterer bosetting i bydel pga. at tilbudet i
velferdsetaten er svært prisgunstig.
velferdsetaten foreslår at det igangsettes et arbeid med å vurdere endret bydelsbetaling, slik
at bydelene kan få et incitament til å bygge opp lokale tiltak, men uten at det går ut over det
samlede institusjonstilbudet som kommunen har behov for.
Et utredningsarbeid må ta høyde for at rusfeltet er prisømfintlig i den forstand at bydelen lett
vil kunne velge bort tiltak dersom nivået på bydelsbetalingen endres dramatisk på kort tid.
Endringer i bydelsbetalingen kan dermed mest hensiktsmessig skje gjennom en gradvis
opptrapping gjennom planperioden.
Det er viktig at bydelsbetalingen sikrer like konkurranseforhold mellom kommunale og private
tiltak. Dette hensynet antas å ha særlig betydning for private og ideelle rustiltak dersom
bydelsbetalingen endres på en slik måte at etterspørselen synker drastisk i løpet av
avtaleperioden. Derfor bør eventuelle endringer av bydelsbetalingen varsles i forkant av
neste avtaleperiode som er gjeldende fra 1.7.2016.
velferdsetaten mener rusomsorgen er et sårbart område i prosesser med
kostnadsreduksjoner. Rusmiddelmisbrukere har sjelden sterke pårørende som står «på
barrikadene» for å få et godt/bedre tilbud. I en tid med trange kommunale budsjetter vil det
være mindre motstand mot à redusere budsjett for kjøp av rusplasser enn for kjøp av
barnevernsplasser eller sykehjemsplasser.
vi mener derfor at det ikke er tilrådelig à innføre full kostnadsdekning fra bydel ved
velferdsetatens rusinstitusjoner. Dersom man gjør det vil den fleksibiliteten som nå er utviklet
internt mellom institusjonene i velferdsetaten kunne bli ødelagt. I dagens drift kan klienter
flyttes fra tiltak med relativ lav døgnpris til tiltak med relativ høy døgnpris fordi klienten har
behov for det nye tilbudet. Bydelen betaler samme pris uansett. Store prisforskjeller vil gjøre
det vanskeligere å gjennomføre et faglig opplegg for å bevege klienten mellom tiltak.
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Vurdering av rammebetingelser og ressurser til utvikling og drift av rusinstitusjoneri
sentral etat de neste årene
Denne ínstitusjonsplanen danner et grunnlag for Oslo kommunes prioriteringer de neste 510 årene. Antallet plasser må reduseres bl.a. på bakgrunn av en nedgang i belegget på
rusinstitusjonene gjennom flere år, samt en oppbygging av boligtiltak i bydelene. Dette
arbeidet er allerede igangsatt. Bydelene har boligprosjekter under planlegging og/eller
opprettelse. Ila hybelhus legges ned i 2015, hvilket innebærer en reduksjon på 58 plasser. I
prosent innebærer nedleggelsen av Ila hybelhus en reduksjon på i overkant av 8 % av det
màltallet for rusinstitusjonsplasser som velferdsetaten har i 2015 på 690 plasser.
Videre vil den nye store anskaffelsen av rusinstitusjonsplasser med kontrakter som skal
gjelde fra 1.7.2016 som tidligere vist gi en ytterligere reduksjon i antallet plasser.
Det er avgjørende for videreutviklingen av en god rusomsorg i Oslo kommune at man
beholder den kompetansen og mange av de ressursene som i dag befinner seg på
institusjonene i tilknytning til byomfattende rustiltak. En reduksjon i antall plasser tilsier ikke
nødvendigvis en tilsvarende reduksjon i antall årsverk knyttet opp mot de byomfattende
rusinstitusjonene . Dersom man skal få muligheter til å bygge opp plasser for dårligere
brukere i en sentral etat, må ansattressurser i størst mulig grad beholdes og fordeles på nye
institusjoner eller på eksisterende institusjoner med endrede mandater. Det kan også utvikles
modeller som sikrer at etatens faglige ressurser i større grad kan bistå bydeler i
oppfølgingsarbeidet.
velferdsetaten er i gang med et konkret tiltak for personer med samtidige rus og psykisk
helseproblemer og utagerende atferd, gjennom «Prosjekt samhandlingshus». Tilbudet skal
imøtekomme behovet for institusjonslignende boliger, hvor personer med omfattende
atferdsproblemer, rusavhengighet og psykiske lidelser kan bo over tid.
Spesialisthelsetjenesten og bydelene skal sammen med velferdsetaten være aktivt involvert
i et gjensidig forpliktende samarbeid. Prosjekt samhandlingshus har som mål å være et
døgnbemannet botilbud til personer bydelene selv ikke klarer å bosette.

Kapittel

4: Strategier

og tiltak

I dette kapittelet skisseres de viktigste strategiene og tiltakene som skal iverksettes for å
imøtekomme de ovenfor beskrevne behov og utfordringer i rusomsorgen de neste 5-10
årene. Samtidig vurderes det som nødvendig å foreta årlige revideringer av behovsplanen,
for à sikre et mest mulig oppdatert kunnskapsgrunnlag og at tilbudet tilpasses eksisterende
behov underveis.
I planperioden vil Oslo kommune prioritere å få realisert følgende tre hovedstrategier:
1. Oslo kommune skal iverksette en vridning i rusomsorgen for at flere skal få oppfølging i
egen bolig. Antallet plasser innenfor institusjon skal reduseres og rettes inn mot brukere
som ikke kan bo i selvstendig bolig.
2. Oslo kommune vil arbeide for en gradvis utskiftning av uhensiktsmessig bygningsmasse
innenfor velferdsetatens rusinstitusjoner
3. Oslo kommune skal utvikle et institusjonsapparat som bidrar til styrket helhet og
sammenheng i kommunens rusomsorg.
Strategiene er utformet på bakgrunn av det samlede kunnskapsgrunnlaget som er beskrevet,
herunder overordnede mål og føringer, samt vurderinger av behovene i dag og de neste 5-10
årene. Strategiene synliggjør at det er behov både for à styrke det byomfattende
institusjonstilbudet - og sammenhengen mellom dette tilbudet og andre tjenester i

rusomsorgen.
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4.1. Strategi 1. Oslo kommune skal iverksette en vridning i rusomsorgen
at flere skal få oppfølging i selvstendig bolig. Antallet plasser innenfor
institusjon skal reduseres og rettes inn mot brukere som har særskilte
behov.

for

Oslo kommune vurderer at flere personer som i dag mottar et byomfattende institusjonstilbud
vil kunne ha nytte av å få et lokalt botilbud i bydel.
Tiltak 1.1. Antall institusjonsplasser
skal reduseres i planperioden
Et hovedgrep i planperioden vil være å videreføre den påbegynte reduksjonen i antall
institusjonsplasser. Det foreslås å planlegge for en reduksjon i antallet institusjonsplasser
med en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 20 plasser fra og med 2017. Dette gir en samlet
reduksjon på 80 plasser frem til og med 2020.
Reduksjonen kommer i tillegg til reduksjonen i
forbindelse med nedleggelsen av Ila hybelhus og reduksjonen i forbindelse med nye
kontrakter fra 1.7.2016. Et eksakt tall for 2017-2020 bør bestemmes når kommunen ser
konsekvensene av nedleggelse av Ila hybelhus samt inngåtte kontrakter fra 2016.
Den foreslåtte årlige reduksjonen må imidlertid foretas gradvis, og ses i sammenheng med at
det utvikles egnede botilbud i regi av bydelene. Reduksjonen vil bli foretatt ved en
kombinasjon av å legge ned uegnede institusjonstilbud, overføre egnede tilbud til bydelene,
samt omstrukturere noen av de eksisterende tilbud slik at de i større grad imøtekommer
aktuelle behov. En eventuell ytterligere reduksjon i antallet plasser som kjøpes fra private må
vurderes særskilt etter hvert som løpende kontrakter avsluttes.
Det er avgjørende for utvikling av gode tilbud til tyngre og mer krevende brukergrupper at
Velferdsetatens ressurser ikke reduseres i tråd med reduksjon i antallet plasser. Nye plasser
vil bli dyrere enn eksisterende, og dette må hensyntas i endringsprosesser som igangsettes.
Oslo kommune vil prioritere å utvikle tilbud til de personene med de mest omfattende
rusmiddelproblemene, dvs. de som bydelene i begrenset grad vil kunne utvikle tilbud til på
egen hånd. Det forventes at bydelene først og fremst vil utvikle tilbud til de som har evne til å
klare seg i egen bolig med tilpasset oppfølging.
Tiltak 1.2. Bydelsbetalingsordningen
vurderes
Som nevnt tidligere foreslås det at det igangsettes et arbeid for å vurdere bydelsbetalingen.
Målet må være at bydelene får et insitament til å bygge opp boligtilbud i bydelene, uten at
dette går ut over det samlede institusjonstilbudet som kommunen har behov for.
Tiltak 1.3. Tilbud til personer med sammensatte behov skal prioriteres
institusjonstilbudet skal i første rekke skal rettes mot de personer som bydelene selv ikke
kan gi et egnet tilbud til. Oslo kommune vil derfor prioritere å styrke tilbudet til personer med
samtidige rus og psykisk helseproblemer og utagerende atferd. Dette skal gjøres både ved å
utvikle nye tilbud i samarbeid med bydelene og spesialisthelsetjeneste,
og ved å
omstrukturere eksisterende tilbud. En samlet reduksjon i antall plasser gir rom for å styrke
bemanning og kompetanse i arbeidet med å utvikle gode modeller for å hjelpe personer med
sammensatte behov.
Tiltak 1.4. Samhandlingen mellom bydeler med store utfordringer på rusområdet og
Velferdsetaten som ansvarlig for utvikling og drift av rusinstitusjoner skal systematiseres
Bydelene i Oslo kommune er ulike med tanke på befolkningssammensetning
og geografiske
forhold. De sentrale bydelene er bl.a. preget av tettere boligstruktur og dermed større
befolkningstetthet. Dette innebærer at de ulike bydelene må velge forskjellige boligløsninger
for grupper med særskilte behov. Oslo kommunes helhetlige ansvar for oppfølging av
rusmiddelmisbrukere skal styrkes gjennom at Velferdsetaten tar ansvar for et mer
systematisk samarbeid på overordnet nivà mellom bydeler og Velferdsetaten som fagetat på
rusomràdet.
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4.2. Strategi 2. Oslo kommune vil arbeide for en gradvis utskiftning av
uhensiktsmessig bygningsmasse innenfor Velferdsetatens rusinstitusjoner
Det er avgjørende for kvaliteten på den fremtidige rusomsorgen at bygningsmassen kan
tilpasses de utfordringene vi står overfor i planperioden. Slik det er påvist gjennom den
kartlegging som er foretatt, vil deler av den nåværende bygningsmassen ikke kunne fungere
optimalt gitt de utfordringer kommunen står overfor på rusfeltet. Det er klare sammenhenger
mellom byggenes utforming og kvalitet på det arbeidet som utføres. I et funksjonelt bygg kan
man bedre ivareta både krav til skjerming og muligheter til sosial omgang og kontroll med
brukere på en god måte. Hensyn til personalet må også tillegges vekt, og mer moderne bygg
kan gi høyere medarbeidertilfredshet og større muligheter for godt faglig arbeid.
velferdsetaten disponerer i dag mange verdifulle eiendommer, men enkelte av disse anses
lite egnede for de beskrevne brukergruppene. Oslo kommune vil i løpet av planperioden
vurdere om uegnede bygg som i dag benyttes som rusinstitusjoner kan benyttes til andre
formål eller selges.
Bygningsmassen må særlig vurderes mot det som fremkommer av behovsutvikling i
brukergruppene. Brukere vil bli eldre og mer somatisk syke. Andelen brukere med
kombinasjon av rusavhengighet, psykiske lidelser og atferdsproblemer vil øke. Dette krever
bedre tilgjengelighet og muligheter for å legge bedre til rette bl.a. for lavterskel
helsetjenester. Det er dermed ønskelig med bedre muligheter for større fleksibilitet i ett og
samme bygg.
Tiltak 2.1. Velferdsetaten skal i dialog med Omsorgsbygg Oslo KF utarbeide en grundig
gjennomgang av de bygningene som benyttes til rusinstitusjoner i dag, og på bakgrunn av
dette utarbeide en oversikt over investeringsbehov for rehabilitering av eksisterende
bygg og eventuell utvikling av nye bygg.
Det må tidlig i planperioden vurderes hvilke brukergrupper som bør prioriteres for bedre
bygningsmessige løsninger. Det kan eksempelvis gjelde brukere i lavterskelinstitusjoner og
Omsorgsinstitusjoner, mens man for rehabiliteringsinstitusjonene først bør se resultatene av
den reduksjon av plasser som foreslås i denne planen. Dermed er det eksempelvis noen
lavterskelinstitusjoner og et omsorgssenter som peker seg ut. Helt konkret dreier dette seg
om Sjøstrand omsorgssenter, Dalsbergstien hus og Marcus Thranes hus. Felles for disse
byggene er at de vil være uegnede til å ivareta brukergruppen slik situasjonen vil være
framover når det gjelder helsetilstand og krav til universell utforming, brannsikring og
muligheter for skjerming.
For ordens skyld må det her presiseres at de navngitte eiendommene under kategorien «ikke
funksjonelle/uegnede bygg» ikke må ses i sammenheng med deres nåværende
funksjon/mandat. Sagt på en annen måte; institusjoner som faglig vurderes som nødvendige
å beholde/videreutvikle skal naturligvis ikke avvikles fordi de i dag drifter i dårlig egnede
bygninger.
Tiltak 2.2. Enkelte av de byggene som i dag benyttes som rusinstitusjoner under
Velferdsetaten skal vurderes overført til geografisk bydel
Det vil være aktuelt å overføre Haugenstua treningsleiligheter til geografisk bydel. Bygget
som leies av Obos forretningsbygg, egner seg svært godt til selvstendige boenheter i en
samlokalisert bolig med oppfølging. På grunn av blant annet begrensning i rømningsvei kan
bygget ikke uten store ombygginger godkjennes i risikoklasse 6 som er kravet dersom det
skal benyttes til rusinstitusjon. Det er derfor formålstjenlig å benytte bygget til boliger i regi av
bydel.
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4.3. Strategi

3. Oslo kommune

skal utvikle

bidrar til styrket helhet og sammenheng

et institusjonsapparat

i kommunens

som

rusomsorg.

Oslo kommune vil bidra til å styrke helhet og sammenheng i rusomsorgen ved à tydeliggjøre
hva andre kan forvente fra de byomfattende tilbudene i rusinstitusjoner, og hva som
forventes fra andre aktører. Nye tilbud skal utvikles i dialog og samarbeid med
brukerorganisasjoner,
bydeler, spesialisthelsetjeneste
og ideelle organisasjoner.
lnstitusjonstilbudet må ses i sammenheng med og understøtte alt det andre gode arbeidet
som gjøres innenfor rusfeltet i Oslo kommune - herunder særlig det forebyggende arbeidet i
bydelene og det oppsøkende arbeidet i sentrum.
Tiltak

3.1. Bidra

til helhetlig

utvikling

av fag og kompetanse

Oslo kommune vil arbeide for ytterligere å styrke kompetanse i velferdsetatens
rusinstitusjoner, og legge til rette for læring og erfaringsutveksling mellom aktørene
rusomsorgen i Oslo kommune.

innen

Tiltak 3.2. Legge til rette for læring og utvikling underveis i planperioden
For at denne planen skal kunne fungere som et aktivt verktøy for styring og læring i
planperioden, foreslås det at den revideres årlig. Dette som et grunnlag for å oppdatere
kunnskapsgrunnlaget
og foreta eventuelle justeringer i strategier og tiltak. Hensynet til
menneskene med rusmiddelproblemer
i Oslo kommune skal veie tyngst i planperioden, og
det vil dermed være en forutsetning at disse får et annet og bedre tilbud ved planmessige
bortfall av institusjonsplasser.
Gjennom å iverksette evaluerings- og læringsarbeid skal
velferdsetaten
bidra til man får videreført og spredt gode erfaringer og arbeidsmåter.
Tiltak 3.3. Styrke samordning rundt personer med sammensatte
behov
Det fremgår å være en utfordring i samhandlingen rundt brukere med sammensatte
behov,
der ulike tjenester er involvert samtidig. Oslo kommune vil arbeide for å tydeliggjøre
ansvarsfordelingen
mellom ulike tjenester og aktører i slike saker, og vil legge til rette for økt
bruk av individuell plan. Det skal arbeides for at personer med sammensatte
behov får
utnevnt en dedikert koordinator. Her vil det være sentralt å sørge for kontinuitet i relasjonen
mellom tjeneste og den enkelte bruker.
Tiltak 3.4. Styrke bemanning og kompetanse på institusjonene
med sikte på å sikre god
og målrettet oppfølging av personer med rusmiddelproblemer
Kartleggingen som er foretatt i forbindelse med planarbeidet viser at både institusjonene og
bydelene i varierende grad har ressurser og kompetanse til å drive målrettet oppfølging av
personer med rusmiddelproblemer.
Det vurderes å være særlig behov for å styrke
oppfølgingen av personer som er i overganger mellom ulike typer tilbud. Det vil derfor
gjennom planperioden fortløpende bli vurdert å benytte eventuelle midler som frigjøres ved
nedjustering av antall plasser til å styrke bemanning og kompetanse ved eksisterende
institusjonstilbud. Dette for at ressursene kan brukes for å sikre at personer med
rusmiddelproblemer
får den oppfølgingen de har behov for og for å styrke sammenheng
mellom ulike tjenestetilbud.

Kilder:
Byrådets budsjett for 2014 - verbalvedtak

H56

Byrådets budsjettforslag 2014
Byrådets budsjettforslag
Byrådsavdeling

2015

for eldre og sosiale tjenester,

2010: Når bolig ikke er nok
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Guide for intervju med ledere og ansatte i Velferdsetaten,
bydelene og spesialisthelsetjenesten
Kort om informanten(e)
0
0

Navn og stilling
Rolle på rusfeltet

Organisering
0

0

0

0

og samhandling

Hvordan vurderer du/dere at rolle- og
ansvarsfordelingen
mellom aktører og tjenester på
rusfeltet?
Hvordan er grensesnitt mellom involverte tjenester,
herunder mellom aktører i bydel, mellom VELog
bydel, og mellom kommune og stat?
Hva blir viktige føringer for rusomsorgen i
kommunen de neste 5 årene?

Tjenester,
0

Informanten(e)s

virkemidler

og kapasitet

Hva er viktige tjenester og virkemidleri
rusomsorgen?
Hvordan vurderer du/dere kapasiteten

i dagens

tilbud?
0
0

Hva vurderer du/dere som godt dekket og hva er
mindre godt dekke?
Hvordan vurderer du/dere kvalitet og

hensiktsmessighet ved dagens tjenestetilbud?
0
0

Hvordan er helheten itilbudet?
Hva har vært viktig endring/utvikling

tjenestetilbudet
0 Hva forventes
Behov
0
0

i

de siste årene?
å være utvikling fremover?

Hvordan ser behovene ut i dag?
Hva kjennetegner
brukergruppen

og hva har vært

endring/utvikling de siste årene?
0
0

Hvordan ser behovene ut i et 5-årsperspektiv?
Hva forventes å være endring/utvikling
i
brukergruppen
de neste 5 årene?
0 Hva er trenderi behovsbildet?
Avsluttende

0

Hva er styrker og svakheter ved dagens rusomsorg?

0

Hva blir det særlig viktig å prioritere

de neste

5

årene?
0

Hva kreves av investeringer

0

Hva kan og bør nedprioriteres?

for VELog bydelene?

0

Hva er dine viktigste forventninger

til behovsplanen?

svar

Kartlegging av behovet for bo- og omsorgsplasser
for rusmiddelmisbrukere

2015 - 2020

Spørreskjema til bydelene

Bakgrunnsspørsmål
Besvarelsen er fra følgende bydel:
Alna

f'

Bjerke

f'

Frogner

f"

GamleOslo

r

Grorud

P

Grunerløkka

r

NordreAker

F

Nordstrand

f"

Sagene

f'

St.Hanshaugen

r

Stovner

F

Søndre
Nordstrand

P

Ullern

f'

VestreAker

F

Østensjø

Hvem er involvert i besvarelse av denne kartleggingen
I-

Ruskonsulenl/rusteam
Psykiskhelseteam

f-

Booppfølgingstjeneste

I-

Ledernivà

l-

Annet
Ja

Har bydelen i dag et booppfølgingstilbud til personer med rusmiddelproblemer som bor
i egen bolig? Dette omfatter personer som bor i eid eller leid bolig i privat eller
kommunal regi.

F

Nei

F

Hvis ja, hva slags booppfølgingstilbud har bydelen?

Hvor mange årsverk inngår i dette tilbudet?

l—

Hvor fornøyd er dere med antall plasserfor ulike brukergrupper?
Hvor fornøyd er dere med ......
1 Ikkei
det hele
tatt

5 Veldig
fomøyd

4

3

2

i VEL?
-antallIavterskelplasser

F

F

F

F

F

-antall omsorgsplasser i VEL?

P

f*

r

P

F

-antall rehabiliteringsplasser i VEL?

F

P

f..

r

r

sommål?
-antallplassersomharrusfrihet

f"

F

r

f'

f"

Hvor viktig totalt sett mener du det er at VEL prioriterer à drive.....
5 Svært

1 Ikke
viktig

viktig

4

3

2

-Iavterskelplasser?

F

F

r

F

‘H

-omsorgsplasser?

P

F

P

F

F

-rehabiliteringsplasser?

F

F

F

P

F

-plasser som har rusfrihet som mål?

F

F

r

r

f'

Skriv inn dine kommentarer

her

Hvor fornøyd er dere med kvaliteten på innholdet i velferdsetatens tilbud?
Hvor fornøyd er dere med ......
1 Ikkei
det hele
tatt
- kvalitet på innholdet i velferdsetatens tilbud til brukere i
lavterskeltiltak?

4

3

2

5 Veldig
fomøyd

r

r

P

F

r

F

F

F

P

'F

P

P

r

LAR-tiltak?

i"

P

P

P

P

i VEL?
itilbudene
-bredden

f`

F‘

f`

f`

F

F

- kvalitet på innholdet i velferdsetatens tilbud til brukere i
omsorgstiltak?
- kvalitet på innholdet i Velferdsetatens tilbud til brukere i

rehabiliteringstiltak?

- kvalitet på innholdet i Velferdsetatens tilbud til brukere i

Skriv inn dine kommentarer her

Fornøydhet med samarbeidet med ulike aktører
Hvor fornøyd er dere med
1 Ikkei
det hele
tatt

2

3

4

5 Veldig
fomøyd

- samarbeidet med Velferdsetaten (herunder
administrasjonen og institusjonene)?

r

F

r

r

r

- samarbeid
medspesialisthelsetjenesten?

1"

F

F

F

F

- samarbeid
medandrebydeler?

F

f"

f”

f"

f'

-samarbeid med tilgrensende tjenester i egen bydel

F

r

f"

P

F

Skriv dine kommentarer her

Samlet vurdering av behov blant aktuelle målgrupper i Oslo kommune
I hvilken grad vurderer dere at følgende målgrupper får et godt tilbud i dag?
1 Isvælt
liten grad

3

2

4

5 I svært
stor grad

Ungemedrusmiddelproblemer

P

t"

f'

f"

f*

Eldremedrusmiddelproblemer

t"

f'

i"

f"

F

Mennmedrusmiddelproblemer

f*

f"

f"

f"

I"

Kvinnermedrusmiddelproblemer

C"

f"

F

F

f`

Personer med rusmiddelproblemer og
minoritetsbakgrunn

F

F

r

P

r

Personermedalkoholsomdominerenderusmiddel

t”

C‘

F

t"

t"

rusmiddelproblem

P

r

r

r

r

P
p:I"ls,<I::;Ie(re:ne
d samt'd'
I Ige rusmi'dd el- og psyk'is k he Ise

(_,

(_

F

(_

r

Personeri aktivrussomønskerá bli rusfrie

F‘

F

(`

F‘

P

LAR-pasientene

f`

f'

f‘

t"

f"

Personer som har avsluttet behandling i
spesialisthelsetjenesten

F

F

F

r

r

Personer som trenger hjelp til å forberede seg til flytting
til egen bolig

P

r

r

r

F

(__

F

F

(__

F

Personer som er i ferd med å utvikle et alvorlig

Personer som har behov for oppfølging i egen bolig for å
mestre hverdagen
Skriv dine kommentarer

her

Prioritering av målgrupper i Oslo kommune samlet de neste
5 årene
I hvilken grad vurderer dere at følgende målgrupper

bør prioriteres

sterkere

de neste 5 årene?
5 l svært

1 l svært

liten grad

2

4

("

stor grad

f'

F

Eldre med rusmiddelproblemer

("

("

Menn med rusmiddelproblemer

t"

("

Kvinner med rusmiddelproblemer

F

F‘

(`

F

(‘

F'

Unge med rusmiddelproblemer

Personer med rusmiddelproblemer
minoritetsbakgrunn

og

Personer med alkohol som dominerende rusmiddel
Personer som er i ferd med å utvikle et alvorlig
rusmiddelproblem
Personer med samtidige rusmiddel- og psykisk helse

f”

'3

'i

i aktiv rus som ønsker

å bli rusfrie

'l

'I

"5

'i

("

"3

“l

F

"3 'i

")

"D

"3 “l

“l

'3 "3

F'

"3 'i

F‘

Personer som trenger hjelp til å forberede seg til flytting
til egen bolig

r‘

f'

Personer som har behov for oppfølging i egen bolig for å
mestre hverdagen

f'

t"

"3

Skriv dine kommentarer her

Nei

Forventer dere at behovene blant aktuelle målgrupper vil utvikle/endre seg de neste 5
årene

"1

'å

'

t”

(`

"3

"3

'i

f*

LAR-pasienter
Personer som har avsluttet behandling i
spesialisthelsetjenesten

1"‘

'3

(`

problemer
Personer

"‘)

FIr'I

Ja

“

Endrede behov neste 5 år
Hvordan vurderer dere at behovene vil utvikle/endre seg?

Avsluttende vurderinger
I strategisk plan for velferdsetaten fremgår det at det skal legges til rette for
en reduksjon i antallet institusjonsplasser for rusmiddelmisbrukere ved å
samarbeide med bydelene om opprettelse av flere lokale boliger for denne
målgruppen.
Hva slags tilbud og tjenester vurderer dere at det blir viktig for Velferdsetaten à satse pålutvikle de neste 5

årene?

Hva slags tilbud og tjenester planlegger bydelen selv å satse pâlutvikle de neste 5 årene? (Her bes dere om à
spesifisere aktuelle prosjekter som er planlagt i perioden)

Ja
Vurderer bydelen det som hensiktsmessig at Velferdsetaten utvikler et
booppfølgingstilbud til personer med rusmiddelproblemer som bydelen kan
bestille/kjøpe tjenester fra?
Skriv inn dine kommentarer

F

Nei

r

Usikker/vet
ikke

F

her

Hva blir viktig for å sikre et helhetlig og sammenhengende tilbud i rusomsorgen i Oslo kommune de neste 5

årene?

Oslo kommune

Velferdsetaten
Administrasjonen
Eiendomsseksjonen
BYGNINGSMESSIGE

FORHOLD 2014.
Eiendom:

Adamstuen

Avd:

Institusjons- og boligavdelingen

Bygningsmessige

omsorgssenter,

Kirkeveien

161

Rusinstitusjon

forhold 2014 - Adamstuen omsorgssenter,

Kirkeveien 161.

Beskrivelse av bygningen.
Gammel sykehjems bygning oppført i 1924-tall i mur over 3 etasjer + loftetasje. Støpt såle på
grunn.Brutto bygningsareale er totalt på 4923 m2.
Inneholder 18 stk beboerrom med egen dusj og toalett i 3 etg, 11 stk 2-roms hybler med eget bad
og t-kjøkken i 2 etg samt opp til 17 stk beboerrommed håndvaskog felles baderom/wc i 1 etg.
l 1 etg er det stort kjøkken betjent av ansatte og med full matservering i tilknytning til spisesal for
beboere. Fellesvaskerier, tv-stuer, aktivitetsrom og felleskjøkkener befinner seg i 2 og 3 etg for
beboere.

Fasiliteter for ansatte med kontorer i 1, 2 og 3 etg, samtalerom, spiserom og i kjeller garderobe,
dusj/wc, stortVaskerisamt lagerrom.
I 4 etg/loftetasje forefinnes kontorer, wc/dusjforhold og minikjøkkener. Loftsetasjen egner seg
ikke til beboerromog er i dag bygget som kontorer.
Det er 2 heiser i bygget hvorav 1 er sengeheis og går til 3 etg og den andre er 1 personheis og går
opp til loftetasjen.

Tilluft- og avtrekksventilasjonsanlegg er etablert men uvisst når bygget - det antas at det er fra
80/90tallet. Oppvarming til radiatorer via elektrokjele/oljefyr

som er tenkt bygget om til bioolje

for mer miljøvennlig fyring i 2014/15 av eier.
Tomtearealer på ca. 3000 m2.
Eierforhold:
Eies av Omsorgsbygg Oslo KF
Bygningstilstand:
Bygningen er utvendig oppusset i 2013/14 og defekte vinduer er utskiftet. Tak er rehabilitert i
2014/2015 og innvendig er alle etasjer oppmalt og gulvbelegg gått over og bonet eller utskiftet.
Bygningen har installert vanntåkeanlegg i 2014. Ellers godkjente andre branntekniske løsninger
med brannalarmanlegg,detektorer,slukke materiell og rømningsveier.
Bygningens beskaffenhet med brede nok korridorer gjør at universell bygningsmessig utforming
er delvis utført for beboere eller ansatte fra tidligere år. Beboerrom med bad/wc og/eller t-

kjøkkenerer imidlertid for små til å lage hc-standardpå.
Vedlikeholdsbehov i 5 års perspektiv:
Innvendig: generelt vedlikehold med oppmaling/skifte gulvbelegg etterbehov.
Nåværende årshusleie: Kr 7 035 000,-. Leiekontrakt frem til 30.8.2033.

Oslo kommune

Velferdsetaten
Administrasjonen
Eiendomsseksjonen
BYGNINGSMESSIGE
FORHOLD 2014.
Eiendom:
Avd:

Bjørnerud rehab.senter,
Ljabruvn
Institusjonsog boligavdelingen

Bygningsmessige
Beskrivelse

123
Rusinstitusjon

forhold 2014 - Bjørnerud rehab.senter,

Ljabruvn

123

av bygningen.

Bygning oppført 1999 i isolert bindingsverk over 2 etasjer + loftetasje. Støpt såle på grunn. Brutto
bygningsareal er totalt på 1624 m2.
Inneholder 22 hybler med egen forgang samt baderom/we i 1 og 2 etg/beboeretasjer.
Fasiliteter for ansatte med kontorer i 1 og 2 etg, samtalerom, wc/dusj, spiserom, garderobe og
lager. I 3 etg/loftetasje forefinnes kontor/loftstue og minikjøkken i korridor for ansatte. 1 tillegg
stort trimrom.
Fellesarealer for beboere inneholder tv-stue, aktivitetsrom,

2 felleskjøkken,

stort trirnrom.

Det er ikke heis i bygget men heissjakt forefinnes.. Tilluft- og avtrekksventilasjonsanlegg
byggeåret. Oppvarming med fjernvarme. Tomteareal er på 800 m2.

fra

Eierforhold:

Eies av Omsorgsbygg Oslo KF.
Bygningstilstand:
Utvendig beiset panel/malt pusset grunnmur - noe malingsslitt.
Innvendig godt vedlikehold med malte flater og gulvbelegg på beboerrom, kontorer samt
fellesarealer. Ingen beboerbad/wc har blitt oppgradert siden oppføringen av bygget i 1999 men
fungerer fremdeles.
Alle beboerrom har fått nye lyskilder i tak i 2014. Alle korridorer har fått nytt gulvbelegg i 2010.
Bygningen har installert vanntåkeanlegg i 2013. Ellers godkjente andre branntekniske løsninger
med brannalarmanlegg, detektorer, slukke materiell og rømningsveier.
Bygningens

beskaffenhet

med brede nok korridorer gjør at universell

bygningsmessig

utforming

lar seg delvis gjøre for beboere eller ansatte med bl.a. heis mellom etasjene. Beboerrom med
bad/wc er imidlertid for små til å lage hc-standard på. Det er søkt om hc-midler til heis i regi av
gårdeier i eksiterende heissjakt. Dette inkluderer imidlertid at ventilasjonsrør må legges om da
sjakten er brukt til disse i dag siden heis ikke ble innmontert ved oppføringen av bygget. En
eventuell innleggelse av heis er søknadspliktig og kan antagelig ikke være på plass før tidligst
2016 ved aksept av søknaden.
Vedlikeholdsbehov i 5 års perspektiv:
Utvendig oppmaling av fasade.
Innvendig: generelt vedlikehold med oppmaling/skifte gulvbelegg. Full oppgradering av
wc/baderom med våtroms utførelse.
Nåværende årshusleie: Kr 2 619 000,-. Løpende leiekontrakt med 12 mnd oppsigelse.

Oslo kommune

Velferdsetaten
Administrasjonen
Eiendomsseksjonen
BYGNINGSMESSIGE
FORHOLD 2014.
Eiendom:
Avd:

Blindern rehab.senter, Blindernveien
Institusjons- og boligavdelingen

Bygningsmessige
Beskrivelse

3
Rusinstitusjon

forhold 2014 —Blindern rehabiliteringssenter,

Blindernvn 3

av bygningen.

Eiendommen består av gammel villa i isolert bindingsverk fra tidlig 1900-tall over 2 etg +
loft/kjeller og nytt tilbygg fra 2002 oppført i mur over 3 etasjer + full kjeller med støpt såle.
Husene er bundet sammen med overbygg/inngangsparti/trappeløp.Samlet bruttoareal 1547 m2.
Nybygget inneholder 20 hybler med egen forgang samt baderom/we i u.etg, 1 og 2 etg. Hyblene
har ikke t-kjøkken men fellesstue m/kjøkken finnes i felleskorridorer. Her finnes også felles
baderomm/badekar.
l kjeller ligger det også et felleskjøkken/spiserom samt aktivitetsrom, boder og tekniske rom.
Fasiliteter for ansatte med kontorer i l og 2 etg, samtalerom, wc/dusj, spiserom, garderobe og
lager finnes i den gamle del av bygningsmassen. Det er ikke heis i gammel- eller nybygget.
Tilluft- og avtrekksventilasjonsanlegg fra byggeåret i gammel del samt nybygget.
med fjemvarme. Tomteareal 2984 m2.

Oppvarming

Eierforhold:
Eies av Omsorgsbygg Oslo KF.
Bygningstilstand:
Utvendig beiset panel/malt pusset grunnmur- noe malingsslitt.
Irmvendig godt vedlikehold med malte flater og gulvbelegg på beboerrom, kontorer samt
fellesarealer. Ingen beboerbad/wc m/varmekabelhar blitt oppgradertsiden oppføringen av bygget
i 2002 men fungererfremdeles.
Bygningen har installert vanntåkeanlegg i 2013. Ellers godkjente andre branntekniske løsninger
med brannalarmanlegg,detektorer,slukke materiell og rømningsveier.
Bygningens beskaffenhet gjør at universell bygningsmessig utforming ikke lar seg gjøre for
beboere eller ansatte. Beboere som bor i 2 etg kan imidlertid komme direkte inn til denne etasjen
på grunnav terrenghøyderog «bru» på baksiden av nybygget.
l terrenget mellom øvre og nedre nivå er det i 2008 etablerthc-sti med varmekabel vis a vis trapp
for enkel tilgang til hovedinngang for beboere.
Vedlikeholdsbehov i 5 års perspektiv:
Utvendig oppmaling av fasade.
Innvendig: generelt vedlikehold med oppmaling/skifte gulvbelegg. Oppmaling av baderom/hybler.

Nåværende årshusleie: Kr 2 429 000,-. Løpende leiekontraktmed 12 mnd oppsigelse.

Oslo kommune

Velferdsetaten
Administrasjonen
Eiendomsseksj onen
BYGNINGSMESSIGE
FORHOLD 2014.
Eiendom:
Avd:

Bygdøy rehab.senter, Dronningshavnvn
Institusjons- og boligavdelingen

Bygningsmessige

10
Rusinstitusjon

forhold 2014 - Bygdøy rehab.senter, Dronningshavnvn

10

Beskrivelse av bygningen.
Eiendommen består av gammel villa i isolert bindingsverk fra tidlig 1900-tall over 2 etg +

loft/kjeller og nytt tilbygg fra 2003 oppført i bindingsverk over 3 etasjer + full kjeller med støpt
såle. Husene er bundet sammen med overbygg/inngangsparti.

Samlet brutto areal 1262 m2.

Bygningene inneholder 19 hybler. Hyblene i gammel del har håndvask og felles baderom/wc i
korridorer.Hybler i ny del har egen forgang samt baderom/wc m/varmekabel i gulv. Ingen hybler i
gammel/ny del har t-kjøkken men fellesstuer m/kjøkkenerfinnes i fellesarealets gamle del.
I kjeller ny del ligger det også et felles trimrom,toaletter, boder, teknisk rom samt møterom for
ansatte.

Fasiliteter for ansatte med kontorer i 1 etg og kjeller samt garderobe og lager finnes i den gamle
del av bygningsmassen. I tillegg felles vaskerom beboere. Det er ikke heis i gammel- eller
nybygget men en løftelem mellom gammel og ny del på grunn av nivåforskjeller ved
inngangspartiet. Tilluft- og avtrekksventilasjonsanlegg fra byggeåret i ny del. Ikke
ventilasjonsanlegg i gammel del. Oppvarming med sentralvarme via bioenergi fyringsanlegg.
Tomteareal 1760 m2 - delvis med hage og delvis asfaltertgårdsplass.
Eierforhold:

Eies av Omsorgsbygg Oslo KF.
Bygningstilstand:

Utvendig beiset panel/malt pusset grunnmur - noe malingsslitt men gammel del er under
oppmaling i 2014 i regi av eier.

Innvendig godt vedlikehold med malte flater og gulvbelegg på beboerrom, kontorer samt
fellesarealer. Ingen beboerbad/wc m/varmekabel har blitt oppgradertsiden oppføringen av bygget
i 2003 men fungerer fremdeles. Felles baderom i gammel del er heller ikke oppgradert siste 10 år.

Kjeller i gammel del har fuktinntrengingog det skulle vært drenertutvendig.
Bygningens gamle del har installert sprinkelanlegg i 2014 slik den nye delen har hatt siden 2003.

Ellers godkjente andre branntekniske løsninger med brannalannanlegg, detektorer, slukke
materiell og rømningsveier. Bygningens beskaffenhet gjør at universell bygningsmessig utforming
ikke lar seg gjøre for beboere eller ansatte.
Vedlikeholdsbehov i 5 års perspektiv:
Utvendig oppmaling av fasader som ikke blir tatti 2014. Drenering av gml. kjeller gml. del.
Ventilasjon: Vurderemulighet for og installere balansertventilasjonsanlegg i gammel bygning.
Innvendig: Generelt vedlikehold med oppmaling/skifte gulvbelegg. Oppgraderinggamle felles
baderom etter våtroms normen.
Nåværende årshusleie: Kr 889 000,-. Løpende leiekontraktmed 12 mnd oppsigelse.

Oslo kommune

Velferdsetaten
Administrasjonen
Eiendomsseksjonen
BYGNINGSMESSIGE
FORHOLD 2014.
Eiendom:

Dalsbergstien Hus, Dalsbergstien 21

Avd:

Institusjons-

Bygningsmessige
Beskrivelse

og boligavdelingen

Rusinstitusjon

forhold 2014 —Dalsbergstien Hus, Dalsbergstien

21.

av bygningen.

Opprinnelig gammelt pensjonat/bygård på brutto 1755 m2 fra ca 1890. Bygningen er over 4
etasjer samt kjeller bygd i teglsten og med etasjeskillere i trebjelkelag/stubbloftleire..
Har 59 beboerrom med håndvask, felles bad/wc i hver etasje samt egne bad for beboerrom

i 4 etg

som er påbygd på 1960-tallet. Felles beboerkjøkken i kjeller, felles stue, felles vaskerom.
Bygningen

har ikke heis eller universell

utfonning

innvendig

eller utvendig.

Fjemvarme

til

oppvarming og varmtvann.
Eiendommen

er på 500 m2 og har inngjerdet asfaltert gårdsrom.

Eierforhold:
Eies av Dalbergstien 21 ANS/Herkules Confeksjonsfabrikker AS.
Bygningstilstand:
Utvendig malt pusset

fasade

-

noe malingsslitt.

Vinduer

fra 2000-tallet.

Innvendig

godt

vedlikehold med malte flater og gulvbelegg på beboerrom, kontorer samt fellesarealer.
Alle beboerdører/branndører er byttet ut i 201 l.
Kjeller er delvis oppusset på 2000-tallet med en bedring av damegarderobeforholdene. Kjelleren
har fuktinntrengning utenfra pga manglende drenering slik «alle» gamle bygårder i Oslo sentrum
har.
Ny eltavle og spredenettfomyelse i 2012. Bygningen har installert vanntåkeanlegg i 2013. Ellers
godkjente andre branntekniske løsninger med brannalarmanlegg, detektorer, slukke materiell og
rømningsveier.
I bygningen er det ikke ventilasjonsanlegg hverken på tilluft eller avtrekksiden men naturlig
luftsirkulasjon via vinduer i yttervegger og med avtrekk via kjøkken/bad over tak.
Bygningens beskaffenhet med trange korridorer, små rom, trappeløp gjør at universell
bygningsmessig utforming ikke lar seg gjøre for beboere eller ansatte.
Vedlikeholdsbehov
i 5 års perspektiv:
Utvendig oppmaling av fasade og vurdere utskifting av noen defekte vinduer.

Irmvendig oppgradering av baderom i alle etasjer og ellers generelt vedlikehold med
oppmaling/skifte gulvbelegg da slitasjen er hard år for år.
Ventilasjon: Vurdere/installere balansert ventilasjonsanlegg for å bedre beboeres og ansattes
vilkår.
Nåværende årshusleie: Kr 3 885 000,-. Leiekontrakt frem til 01.06.2021 uten oppsigelse.

Oslo kommune

Velferdsetaten
Administrasjonen
Eiendomsseksjonen
BYGNINGSMESSIGE
FORHOLD
Eiendom: I

Exit, Josefinegt 19

Avd:

Institusjons-

og boligavdelingen

Bygningsmessige

2014.

Rusinstitusjon

forhold 2014 - Exit, Josefinegate

19.

Beskrivelse av bygningen.
Opprinnelig gammel byvilla med brutto bygningsareale på 412m2 fra tidlig 1900-tall med fredet
fasade. Villaen er over 2 etasjer + loft og kjeller.
Har 8 beboerrom

uten håndvask,

3 felles bad/wc for beboere, felles kjøkken,

felles stue, felles

vaskerom i kjeller. For ansatte er det 2 kontorer samt nattevaktplass i felles aktivitetsrom for
beboere (kombibruk), 2 toaletter samt garderobeforhold med dusj i kjeller.
Bygningen har ikke heis eller universell bygningsmessig utforming.
En dobbeltgarasje med loft på totalt 104 m2 fra samme tidsrom som hovedbygning.
Eiendommen har et grunnareal på 920 m2, er inngjerdet og har opparbeidet hageanlegg og
asfaltert gårdsplass.
Eierforhold:
Eies av Oslo kommune v/Omsorgsbygg Oslo KF.
Bygningstilstand:
Utvendig pusset/malt fasade med noe avflassing. Taktekket i blikk og med loftsvinduer fra 1995. I
denne perioden har også vindusutskifting i resten av huset skjedd.
Innvendig godt vedlikehold med malte flater og gulvbelegg på beboerrom, kontorer samt
fellesarealer (noe parkett).
Bygningen har installert vanntåkeanlegg

i 2014. Ellers godkjente

andre branntekniske

løsninger

med brannalarmanlegg, detektorer, slukke materiell og rømningsveier.
I bygningen er det ikke ventilasjonsanlegg hverken på tilluft eller avløpssiden. Naturlig
ventilasjon med tilluft gjennom ventiler i yttervegger og med avtrekk via kjøkken og bad over tak.
Bygningens beskaffenhet med trange korridorer, små rom, trappeløp gjør at universell
bygningsmessig utforming ikke lar seg gjøre hverken for beboere eller ansatte.
Vedlikeholdsbehov i 5 års perspektiv:
Utvendig oppmaling av fasade og vinduer. Gammel kjeller har fuktinntrenging og utvendig
drenering bør utredes/gjøres for å bedre beboeres og ansattes vilkår.
Innvendig oppgradering av bad og ellers generelt vedlikehold med oppmaling og skifte av
gulvbelegg.
Elektro: Utskifting sikringsskap/omtrekking av alle ledninger (spredenettet) pga elde.
Balansert ventilasjonsanlegg i hele bygningen bør utredes/innlegges for å bedre beboeres og
ansattes vilkår.
Nåværende husleie: Kr 405 000,-. Løpende leiekontrakt med 12 mnd oppsigelse.

Oslo kommune

Velferdsetaten
Administrasjonen
Eiendomsseksjonen
BYGN IN GSMESSIGE
FORHOLD 2014.
Eiendom:

F redensborg

Avd:

Institusjons- og boligavdelingen

Bygningsmessige
Beskrivelse

bosenter,

Fredensborgvn

forhold 2014 - Fredensborg

7

Rusinstitusjon

bosenter i Fredensborgvn

7.

av bygningen.

Opprinnelig gammelt sykehjem på brutto 1770 m2 fra ca. 1940. Bygningen er over 5 etasjer
inkludert kjeller med beboerrom i l,3,4 og 5 etg. I deler av 1 og 2 etg er det kontorer samt
fellesstue og felles spiserom - storkjøkkendrift. Felles takterrasse på flatt tak. Bygd i
mur/teglstein/betongdekker.
Har opprinnelig 42 beboerrom med håndvask, felles bad/wc i hver etasje men 5. etasje har
beboerrom med egne bad/wc. Felles beboerkjøkken i hver etasje, felles stue, felles vaskerom.
Bygningen har trang gammel heis samt løfterampe ved inngangsparti

pga trapper.

Vannbåren oppvarming med radiatorer/biooljefyringsanlegg.
Eiendommen er på ca. 500 m2 og er inngjerdet med delvis asfaltareale og noe gressareale.
Eierforhold:
Eies av Omsorgsbygg

Oslo KF.

Bygningstilstand:

Utvendig malt pusset fasade - noe malingsslitt. Vinduer er av eldre dato. Innvendig godt
vedlikehold med malte flater og gulvbelegg på beboerrom, kontorer samt fellesarealer. Alle
fellesbad/we har blitt oppgradert i perioden 2010- 2014..
Kjeller har fasiliteter for ansatte med dusj, wc, garderobeforhold. Kjelleren har fuktinntrengning
utenfra pga manglende drenering slik «alle» gamle bygårder i Oslo sentrum har.

Bygningen har installert vanntåkeanlegg i 2014. Ellers godkjente andre branntekniske løsninger
med brannalarmanlegg, detektorer, slukke materiell og rømningsveier.
I bygningen er det et gammelt ventilasjonsanlegg med dårlig kapasitet.
Bygningens beskaffenhet med trang heis, små rom, trappeløp gjør at universell bygningsmessig
utforming ikke lar seg gjøre for beboere eller ansatte.
Vedlikeholdsbehov i 5 års perspektiv:
Utvendig oppmaling av fasade og omlegging av flatt tak dekke (takpapp). Vurdere drenering rundt
bygget. Utskifting av alle gamle vinduer.
Irmvendig: generelt vedlikehold med oppmaling/skifte gulvbelegg da slitasjen er hard år for år.
Ventilasjon: Vurdere/installere nytt balansert ventilasjonsanlegg for å bedre beboeres og ansattes
vilkår.
Heis: Vurdere tilstand samt eventuelt utskifting av denne.

Nåværende årshusleie: Kr 2 369 000-. Løpende leiekontrakt med 12 mnd oppsigelse.

Oslo kommune

Velferdsetaten
Administrasjonen
Eiendomsseksjonen
BYGNINGSMESSIGE
FORHOLD 2014.
Eiendom:

Fredensborg

bosenter, Fredensborgvn

Avd:

Institusjons-

og boligavdelingen

Bygningsmessige
Beskrivelse

16
Rusinstitusjon

forhold 2014 - Fredensborg

bosenter

i Fredensborgvn

16.

av bygningen.

Opprinnelig gammelt bygård på brutto 1089 m2 fra 1885. Bygningen er over 3 etasjer samt kjeller
- bygd i teglstein og med etasjeskillere i trekonstruksjon/stubbloftleire. Beboerrom i 1,2,3 etg. I
deler av 1 etg er det kontorer og møterom for ansatte.
Har 23 beboerrom med håndvask/minikjøkken, 2 felles bad/we i hver etasje. Felles beboerkjøkken
i hver etasje og felles vaskerom i kjeller samt 4 boder. Råloft som brukes til lagring.
Bygningen har ikke heis og er ikke universelt utformet innvendig eller utvendig. Elektrisk
oppvanning.
Eiendommen er på ca. 300 m2 og inngjerdet.
Eierforhold:

Eies av Fredensborgveien 16 Drift AS.
Bygningstilstand:

Utvendig malt pusset fasade - noe malingsslitt. Vinduer er delvis utskiftet på 2000-tallet.
Innvendig

godt vedlikehold

med malte

flater

og gulvbelegg

på beboerrom,

kontorer

samt

fellesarealer. Alle fellesbad/wc har blitt oppgradert i 2013.
Kjelleren har fuktinntrengning utenfra pga manglende drenering slik «alle» gamle bygårder i Oslo
sentrum har.

Bygningen har installert vanntåkeanlegg i 2013. Ellers godkjente andre branntekniske løsninger
med brannalarmanlegg, detektorer, slukke materiell og rømningsveier.
I bygningen er det ikke ventilasjonsanlegg men tilluft via vinduer og med naturlig avtrekk via
bad/kjøkken over tak.
Bygningens beskaffenhet med små rom, trappeløp, trange korridorer gjør at universell
bygningsmessig utforming ikke lar seg gjøre for beboere eller ansatte.
Vedlikeholdsbehov
i 5 års perspektiv:
Utvendig oppmaling av fasade. Vurdere drenering rundt bygget. Utskifting av alle gamle vinduer.

Innvendig: generelt vedlikehold med oppmaling/skifte gulvbelegg da slitasjen er hard år for år.
Ventilasjon: Vurdere/installere nytt balansert ventilasjonsanlegg for å bedre beboeres og ansattes
vilkår.
Nåværende årshusleie: Kr 2 069 000-. Leiekontrakt frem til 31.12.2022 uten oppsigelse.

Oslo kommune

Velferdsetaten
Administrasjonen
Eiendomsseksj onen
BYGNINGSMESSIGE
FORHOLD 2014.
Eiendom:
Avd:

Haugenstua
Institusjons-

Bygningsmessige
Beskrivelse
Opprinnelig

rehab.senter,
Ole Brummsvei
og boligavdelingen

forhold 2014 - Haugenstua

av bygningen.
bygget som kollektivleiligheter

5
Rusinstitusjon

rehab.senter

i Ole Brumms vei 5.

i 1976 på brutto 1760 m2 - bygget i betong med flatt

tak og ligger på selve Haugenstua senter.
Bygget er over 4 etasjer samt kjeller hvorav Velferdsetaten leier 2,3 og 4 etg. Beboerleilighetene
har egne bad/wc og t-kjøkken. De fleste leilighetene har balkonger.
I deler av 2 etg er det kontorer og møterom for ansatte samt kjøkken. Ansatte har garderobeanlegg
og dusj/wc i 2 etg. Bygget har i utgangspunktet 8 mindre leiligheter i hver etasje og 2 store
leiligheter

i hver etasje. Noe er avsatt til kontorer,

fellesarealer

med mer slik at det i dag er til

sammen 28 beboerenheter med t-kjøkken og egne bad/wc.. Felles vaskerom, trirnrom og boder i
kjeller. Bygningen har ikke heis og er ikke universelt bygningsmessig utformet innvendig.
Elektrisk oppvarming. Eiendommen er på 1760 m2 lik brutto bygningsareal.
Eierforhold:

Eies av Obos forretningsbygg.
Bygningstilstand:

Utvendig malt fasade. Vinduer er utskiftet mot gatesiden i 2014. Innvendig godt vedlikehold med
malte flater og gulvbelegg på beboerrom, kontorer samt fellesarealer. Alle bad/wc er rehabilitert i
2011. Bygningen har installert vanntåkeanlegg i 2014. Ellers godkjente andre branntekniske
løsninger med brannalarmanlegg, detektorer, slukke materiell og rømningsveier basert på at dette
er en boligblokk i risikoklasse 4 med en hovedtrapp som rømningsvei.
I bygningen er det kun et avtrekksanlegg med vifte på taket beregnet for avtrekk fra kjøkken og
bad. Tilluft via balkongdører eller åpningsbare vinduer.
Bygningens beskaffenhet med små beboerrom og fasiliteter for ansatte gjør at universell
bygningsmessig utforming ikke lar seg gjøre for beboere eller ansatte.
Vedlikeholdsbehov i 5 års perspektiv:
Utvendig oppmaling av fasade. Nye vinduer også mot torgsiden av Haugenstua senter. Omlegging
av takbelegg. Utskifting av råtebefengt panel under vinduer i øverste etasjer som ikke har
overdekning med takløsning.
Innvendig: generelt vedlikehold med oppmaling/ skifte gulvbelegg. Vurdere og eventuelt anskaffe
balansert ventilasjonsanlegg som vil bedre både beboeres og ansattes kår. Utskifting av alle
stigerør kaldt-/varmtvann pga at disse er støpt fast i betongdekkene som medfører til mange
lekkasjer ved bevegelse i bygningen.
Nåværende årshusleie: Kr 1 772 000,- (øker i 2015 pga nedbetaling sprinkelanlegg/ny
tidsbestemt kontrakt under oppseiling. Gammel løpende kontrakt har 6 mnd oppsigelsesmulighet).

Oslo kommune

Velferdsetaten
Administrasjonen
Eiendomsseksj onen
BYGNINGSMESSIGE
FORHOLD 2014.
Eiendom:

Karlsborg

Avd:

Institusjons- og boligavdelingen

Bygningsmessige
Beskrivelse

rehab.senter,

Karlsborgvn

forhold 2014 - Karlsborg

5

Rusinstitusjon

rehab.senter

i Karlsborgveien

5.

av bygningen.

Opprinnelig gammelt sjømannshjem på brutto 1281 m2 fra 1903. Bygningen ble totalrehabilitert i
1999 og er over 4 etasjer samt kjeller —bygd i murverk. Beboerrom i 1,2,3 og 4 etg. I deler av 1
etg og i 2 etg er det kontorer og møterom for ansatte samt kjøkken. Ansatte har garderobeanlegg

og dusj/wc i kjeller.
Bygget har 20 beboerrom med t-kjøkken og egne bad/wc. Felleskjøkken i hver etasje. Felles
vaskerom i 1 etg. Bygningen har heis, brede korridorer men er ikke universelt bygningsmessig
utformet innvendig eller utvendig. Elektrisk oppvarming.
Eiendommen er på 2204 m2 skråendende terreng, gressarealer, delvis asfaltert og er inngjerdet.
Eierforhold:
Eies av Omsorgsbygg Oslo KF.
Bygningstilstand:

Utvendig malt pusset fasade. Vinduer er utskiftet i 1999. Innvendig godt vedlikehold med malte
flater og gulvbelegg på beboerrom, kontorer samt fellesarealer. Alle bad/wc er fra 1999.
Kjelleren har fuktinntrengning utenfra pga manglende drenering slik «alle» gamle bygârder i Oslo
sentrum har.
Bygningen har installert vanntåkeanlegg

i 2014. Ellers godkjente

andre branntekniske

løsninger

med brannalarmanlegg, detektorer, slukke materiell og rømningsveier.
I bygningen er det balansert ventilasjonsanlegg.
Bygningens

beskaffenhet

med

små beboerrom

og fasiliteter

for ansatte

gjør

at universell

bygningsmessig utforming ikke lar seg gjøre for beboere eller ansatte selv om enkel adkomst
utenifra, brede korridorer og heis forefinnes.

Vedlikeholdsbehov i 5 års perspektiv:
Utvendig oppmaling av fasade. Vurdere drenering rundt bygget. Justering av vinduer. Ny
totalrehabilitering av baderom på beboerrom pga slittasje.
Innvendig: generelt vedlikehold med oppmaling/skifte gulvbelegg.
Nåværende årshusleie: Kr 1 581 000,-. Løpende leiekontrakt med 12 mnd oppsigelse.

Oslo kommune

Velferdsetaten
Administrasjonen
Eiendomsseksj onen
BYGNINGSMESSIGE
FORHOLD 2014.
Lassonløkken rehab.senter, Grønnegt 19
Institusjons- og boligavdelingen

Eiendom:
Avd:

Bygningsmessige

forhold 2014 - Lassonløkken

Rusinstitusjon

rehab.senter,

Grønnegt

19.

Beskrivelse av bygningen.
Eiendommen består av gammel verneverdig tømmervilla fra 1830-tallet over 2 etg +
loft/krypkjeller og med tilbygg oppført på senere 1900-tall i isolert bindingsverk over l etg + loft.
Samlet brutto areal 705 m2.
Bygningene som ble totalrenovert i 2007 inneholder 10 hybler med eget t-kjøkken og wc/bad samt
felleskjøkken beboere, tv-stue, aktivitetsrom og fellesvaskeri. Fasiliteter for ansatte er gode
garderobeforhold, wc/dusj, eget kjøkken, lagerrom samt kontorer i l etg, 2 etg og loft hvor også
stort møterom finnes.
Sprinkelanlegg og balansert ventilasjonsanlegg fra Ombyggingen i 2007.
Det er ikke heis i gammel- eller tilbyggene. Oppvarming med elektriske panelovner. Tomteareal
3731 m2 - delvis med hage og delvis asfaltert gårdsplass.
Eierforhold:
Eies av Omsorgsbygg Oslo KF.
Bygningstilstand:

Utvendig beiset panel eller tømmervegger og malt pusset grunnmur.
Innvendig godt vedlikehold med malte flater og gulvbelegg på beboerrom, kontorer samt
fellesarealer.
Ellers godkjente andre branntekniske løsninger med brannalannanlegg, detektorer, slukkemateriell og rømningsveier.
Bygningens beskaffenhet gjør at universell bygningsmessig utforming ikke lar seg gjøre for
beboere eller ansatte utover det som ble gjort under totalombyggingen med hc-tiltak på
beboerrom, bad, møteplasser i korridorer i l etg samt hc-rampe ved inngangsparti. Ikke egnet for
bevegelseshemmede

i 2 etg med bakgrunn i at det ikke er heis i bygget og heller ingen muligheter

for dette.
Vedlikeholdsbehov i 5 års perspektiv:
Utvendig oppmaling av fasader
Innvendig: Generelt vedlikehold med oppmaling/ skifte gulvbelegg.
Nåværende

årshusleie:

Kr 1 415 000,-. Leiekontrakt

frem til 2027 uten oppsigelse.

Oslo kommune

Velferdsetaten
Administrasjonen
Eiendomsseksj onen
BYGNINGSMESSIGE
FORHOLD 2014.
Eiendom:
Avd:

Liakollen rehab.senter,
Høgåsvn
Institusjonsog boligavdelingen

Bygningsmessige
Beskrivelse

forhold 2014 - Liakollen

51
Rusinstitusjon

rehab.senter,

Høgåsvn 51.

av bygningen.

Bygning oppført 1986 i isolert bindingsverk over 2 etasjer + loftetasje. Støpt såle. Totalt
bruttoareal er på 1020 m2 og tomteareal på 1760 m2 som består av gressareale og noe asfaltert
areale.

Inneholder 23 hybler med håndvask og felles toaletter/dusjanlegg samt fasiliteter for ansatte med
kontorer, samtalerom, wc/dusj, spiserom, garderobe og lager.
Fellesarealer inneholder 2 tv-stuer, 2 felleskjøkken, bibliotek, aktivitetsrom

i loftstue.

Det er ikke heis i bygget. Oppvarming med fjemvarme. Tilluft- og avtrekksventilasjonsanlegg
som ble ombygget noe på 90-tallet pga underdimensjonering
Eierforhold:
Eies av Omsorgsbygg

av opprinnelig

anlegg fra 1986.

Oslo KF.

Bygningstilstand:

Utvendig beiset panel/malt pusset grunnmur - noe malingsslitt.
Innvendig godt vedlikehold med malte flater og gulvbelegg på beboerrom, kontorer samt
fellesarealer. Ingen fellesbad/wc har blitt oppgradert siden oppføringen av bygget bortsett fra
enkelt malingsstrøk i 2010.
Bygningen har installert vanntåkeanlegg i 2013. Ellers godkjente andre branntekniske løsninger
med brannalarmanlegg,

detektorer, slukke materiell og rømningsveier.

Hele taket på bygningen ble løftet 20 cm for å bedre lufting av yttertak. Følgeskader pga dette med
kondens

over

mange

år

ble

rettet

opp

i ved

at

alle

skaderammede

veggplater

med

muggsoppforekomster ble utskiftet.
Bygningens beskaffenhet med brede nok korridorer gjør at universell bygningsmessig utforming
lar seg delvis gjøre for beboere eller ansatte med bl.a. løftelem mellom 1 og 2 etg. Beboerrom og
felles bad/wc er imidlertid for små til å lage hc-standard på. Det er søkt om hc-midler til løftelem i
regi av gårdeier og som kan gjennomføres i 2015 hvis søknaden innvilges.
Vedlikeholdsbehov i 5 års perspektiv:
Utvendig oppmaling av fasade. Utskifting av alle vinduer som er fra 1986/byggets opprinnelse pga
elde. Utskifting av gammel panel helt eller delvis hvis råteskader forekommer.
Innvendig: generelt vedlikehold med oppmaling/skifte gulvbelegg. Full oppgradering av
wc/baderom

med våtromsutførelse.

Ventilasjon: Aggregat med mer fra 1986/over 30 år gammelt skiftes ut pga elde.
Nåværende årshusleie: Kr 2 003 000,-. Løpende leiekontrakt med 12 mnd oppsigelse.

Oslo kommune

Velferdsetaten
Administrasjonen
Eiendomsseksjonen
BYGNINGSMESSIGE
FORHOLD 2014.
Eiendom:
Avd:

Marcus Thranes Hus, Vogtsgate 30.
Institusjonsog boligavdelingen

Bygningsmessige
Beskrivelse

forhold 2014 —Marcus Thranes

Rusinstitusjon

Hus, Vogtsgate

30.

av bygningen.

Opprinnelig gammelt pensjonat/bygård på brutto 2229 m2 fra ca 1887/rehabilitert delvis i 1970.
Bygningen er over 5 etasjer inkludert loft og kjeller med beboerrom i 1,2 og 3 etg. Bygd i teglstein
og med etasjeskillere i trebjelkelag/stubbloftleire.
Har 40 beboerrom med håndvask, felles bad/wc i hver etasje. Felles beboerkjøkken i hver etasje,
felles stue, felles vaskerom. Bygningen har ikke heis eller universell bygningsmessig utforming
innvendig eller utvendig. Elektrisk oppvarming.
Eiendommen

er på 500 m2 og har inngjerdet asfaltert gårdsrom med 2 boder for lagring.

Eierforhold:

Eies av Vogtsgate 30 AS/Hangaas-familien.
Bygningstilstand:
Utvendig malt pusset fasade - noe malingsslitt. Vinduer skal i henhold til leiekontrakt være skiftet
innen 2016. Innvendig godt vedlikehold med malte flater og gulvbelegg på beboerrom, kontorer
samt fellesarealer. Alle fellesbad/wc har blitt oppgradert i 2014.
Kjeller

har fasiliteter

for ansatte

med møterom,

dusj,

wc, garderobeforhold.

Kjelleren

har

fuktinntrengning utenfra pga manglende drenering slik «alle» gamle bygårder i Oslo sentrum har.
Ny eltavle og spredenettfomyelse fra 2012. Bygningen har installert vanntåkeanlegg i 2011/12.
Ellers godkjente andre branntekniske løsninger med brannalannanlegg, detektorer, slukke
materiell og rømningsveier.
l bygningen er det ikke ventilasjonsanlegg hverken på tilluft eller avtrekksiden men naturlig
luftsirkulasjon via vinduer i yttervegger og med avtrekk via kjøkken/bad over tak.
Bygningens beskaffenhet med trange korridorer, små rom, trappeløp gjør at universell
bygningsmessig

utforming ikke lar seg gjøre for beboere eller ansatte.

Vedlikeholdsbehov i 5 års perspektiv:
Utvendig oppmaling av fasade.
Innvendig: generelt vedlikehold med oppmaling/skifte gulvbelegg da slitasjen er hard år for år.
Ventilasjon: Vurdere/installere balansert ventilasjonsanlegg for å bedre beboeres og ansattes
vilkår.

Nåværende årshusleie: Kr 2 324 000,-. Leiekontrakt frem til 31.12.2016 med opsjon på 5 år til.

Oslo kommune

Velferdsetaten
Administrasjonen
Eiendomsseksj onen
BYGNINGSMESSIGE
FORHOLD 2014.
Eiendom:

Mosseveien

Avd:

Institusjons- og boligavdelingen

Bygningsmessige
Beskrivelse

224/Karlsborg

rehab.

Rusinstitusjon

forhold 2014 - Mosseveien 224 under Karlsborg

rehab.

av bygningen.

Opprinnelig gammel sveitservilla på brutto 452 m2 fra 1906. Villaen er over 2 etasjer + loft og
kjeller. Tilhørende garasje ved innkjørsel samt badehus/bryggeanlegg ved sjøen (strandeiendom).
Har 6 beboerrom

med håndvask,

2 felles bad/wc hvorav 1 hc-bad for beboere,

felles kjøkken,

felles stue, felles vaskerom. Bygningen har ikke heis eller universell utforming innvendig. Luft til
luft varmepumpe til oppvarming. Mellom høydenivåforskjell innkjøring/øvre del og
hageanlegg/bryggeanlegg/nedre del er det installert elektrisk løftelem som et tiltak til universell
bygningsmessig utforming utvendig.
Eiendommen på 863 m2 er inngjerdet, har hageanlegg og gårdsplass. Regulert til off. friområde.
Eierforhold:
Eies av Oslo kommune v/Omsorgsbygg Oslo KF.
Bygningstilstand:

Utvendig malt fasade - noe malingsslitt. Spekket gråsteinsmur i bra stand. Vinduer av eldre dato
hvor av de fleste har innvendige varevinduer.
Innvendig

godt vedlikehold

med malte

flater

og gulvbelegg

på beboerrom,

kontorer

samt

fellesarealer (noe parkett). Hc-bad fra 2012 med inngang også utenifra.
Kjeller er delvis oppusset på 2000-tallet med møterom/kjøkken og bad/wc for brukere av
eiendommen

(andre rustiltak).

Bygningen har installert vanntåkeanlegg i 2014. Ellers godkjente andre branntekniske løsninger
med brannalarmanlegg, detektorer, slukke materiell og rømningsveier.
I bygningen er det ikke ventilasjonsanlegg hverken på tilluft eller avtrekksiden men naturlig
luftsirkulasjon via vinduer i yttervegger og med avtrekk via kjøkken/bad over tak med vifte på
kryploft.
Bygningens beskaffenhet med trange korridorer, små rom, trappeløp gjør at ytterlig universell
utforming ikke lar seg gjøre for beboere eller ansatte (kommer fra Karlsborg på tilsyn ukentlig).

Vedlikeholdsbehov i 5 års perspektiv:
Utvendig oppmaling av fasade og vurdere utskifting av vinduer.
Innvendig oppgradering av bad 2 etg og ellers generelt vedlikehold med oppmaling/skifte
gulvbelegg.
Elektro: Omtrekking av hele/deler av elektriske ledninger (spredenettet) pga elde.
Nåværende husleie: Kr 449 000,-. Løpende leiekontrakt med 12 mnd oppsigelse.

Oslo kommune

Velferdsetaten
Administrasjonen
Eiendomsseksj onen
BYGNINGSMESSIGE
FORHOLD 2014.
Eiendom:

Sjøstrand omsorgssenter, 1391 Vollen

Avd:

Institusjons-

Bygningsmessige
Beskrivelse

og boligavdelingen

Rusinstitusjon

forhold 2014 - Sjøstrand omsorgssenter,

Sjøstrandvn 24.

av bygningen.

Eiendommen består av 4 gamle trehus i isolert bindingsverk oppført i perioden 1905/1920 - alle
over 2 etg + loft/kjeller. Opprinnelig bygget som arbeiderboligerog er fredet.
Samlet bruttoareal 1818 m2.
3 av bygningene inneholder 32 hybler med enkeltrom med håndvask og felles bad/wc på
korridoreri alle etasjer.
I kjellere er det fellesrom

for beboere med aktivitetsrom samt fellesvaskeri.

Et av byggene

inneholder administrasjon med kontorer, hovedkjøkken med full matservering i spisesal samt
peise-/tv-stue og terrasse. Det er ikke personheis i noen av husene som har brattetrapperog trange
korridorer.Ventilasjonsanlegg finnes heller ikke i noen av husene. Oppvarming med elektriske
panelovner. Tomteareal 3072 m2 - delvis med hage og delvis asfaltert innkjøring/ gårdsplass.
Eierforhold:

Eies av Omsorgsbygg Oslo KF.
Bygningstilstand:

Utvendig beiset panel utskiftet på 90-tallet. Malte pussede grunnmurer- noe malingsslitt. Vinduer
ble også byttet ut i samme periode som nårman skiftet ut panelbordene.
Innvendig godt vedlikehold med malte flater og gulvbelegg på beboerrom, kontorer samt
fellesarealer. Alle beboerbad/wc m/varmekabelble oppgraderti 2010.
Eier har i 2012 drenertrundtalle husene pga fuktinntrengingi kjellere.
Alle husene har fått installert vanntåkeanlegg i 2014 og nye el.tavler/sikringskap samt at
omtrekking av gammelt elektrisk spredenetter gjennomført. Ellers godkjente andrebranntekniske
løsninger med brannalarmanlegg, detektorer, slukke materiell og rømningsveier

via utvendige

stiger. Utvendige rømningsstiger på husvegg kan være problematisk å bruke ved bistand til
rømning av personer. Det er Omsorgsbygg Oslo KF som harbestemt stigetypen.
Det er i 2013/14 blitt anlagt varmekabler i deler av asfaltert områder for bedre fremkommelighet
mellom bygningene vinterstid for beboere og ansatte. Mange beboere bruker rullator.

Bygningens beskaffenhet gjør at universell bygningsmessig utforming ikke lar seg gjøre for
beboere eller ansatte.
Vedlikeholdsbehov i 5 års perspektiv:
Utvendig oppmaling av fasader samt utskifting av takpapp.
Ventilasjon: Vurderemulighet for og installere balansertventilasjonsanlegg i husene.
Innvendig: Generelt vedlikehold med oppmaling/skifte gulvbelegg.
Nåværende

årshusleie: Kr 1 066 000,-. Løpende leiekontrakt med 12 mnd oppsigelse.

Oslo kommune

Velferdsetaten
Administrasjonen
Eiendomsseksj onen
BYGNINGSMESSIGE
FORHOLD 2014.
Eiendom:

Stensløkka ressurssenter
Lyder Sagensgt 18/20
Institusj ons- og boligavdelingen

Avd:

Bygningsmessige
Beskrivelse

av bygningene

Rusinstitusjon

forhold 2014 - Stensløkka ressurssenter

i nr 18 og nr 20.

Opprinnelig 2 gamle byvillaer på hhv brutto 634 og 772 m2 fra tidlig 1900-tall. Villaene er over 2
og 3 etasjer/loft og kjellere. Nr 18 er et rent trehus mens nr 20 er i murverk/stenmed etasjeskillere
i tre (stubbloft).
Har totalt 18 beboerrom med håndvask, 4 felles bad og 4 felles wc for beboere, 2 felles kjøkken, 2

felles stue, 2 felles vaskerom. For ansatte er det kontorarealei begge hus og i hele kjellerarealeti
nr 18 samt loftetasje i nr 20, nattevaktplass,3 toaletter.
Bygningen har ikke heis eller universell bygningsmessig utforming. Luft til luft varmepumpe for
oppvarming.Eiendommen på 2700 m2 er inngjerdet,harhageanlegg og gårdsplasser.
Eierforhold:
Eies av Oslo kommune v/Omsorgsbygg

Oslo KF.

Bygningstilstand:

Utvendig pusset/malt fasade i nr 18. Naturstein i nr 20. Vinduer av eldre dato begge hus.
Innvendig godt vedlikehold med malte flater og gulvbelegg på beboerrom, kontorer samt
fellesarealer (noe parkett).
Bygningen har installert vanntåkeanlegg i 2014. Ellers godkjente andre branntekniske løsninger
med brannalarmanlegg, detektorer, slukke materiell og rømningsveier.

I bygningene er det ikke ventilasjonsanlegg hverken på tilluft eller avtrekksiden. Bygningene har
naturlig luftsirkulasjon med tilluft gjennom ventiler i yttervegger og med avtrekk via kjøkken og
bad over tak.

Bygningenes beskaffenhet med trange korridorer, små rom, trappeløp gjør at universell
bygningsmessig

utfonning ikke lar seg gjøre hverken for beboere eller ansatte.

Vedlikeholdsbehov

i 5 års perspektiv:

Utvendig oppmaling fasade og utskifting av vinduer.
Gamle kjellere har fuktinntrengingog utvendig dreneringbør utredes/gjøres.
Innvendig oppgraderingav bad og ellers generelt vedlikehold med oppmaling og skifte av
gulvbelegg.

Elektro:Utskifting sikringsskap/omtrekkingav alt av elektriske ledninger (spredenettet) pga elde.
Balansertventilasjonsanlegg i både nr 18 og nr 20 børutredes/ innlegges for å bedre
ansattes/beboeres vilkår..

Nåværende husleie: Kr 1 287 000,-. Leiekontraktmed løpende 12 mnd oppsigelse.

Oslo kommune

Velferdsetaten
Administrasjonen
Eiendomsseksjonen
BYGNINGSMESSIGE
FORHOLD 2014.
Eiendom:
Avd:

Syningom omsorgsenter,
2134 Austvatn
Institusjonsog boligavdelingen

Bygningsmessige
Beskrivelse

Rusinstitusjon

forhold 2014 - Syningom omsorgsenter,

2134 Austvatn.

av bygningen.

Eiendommen ligger i Nord-Odal kommune.
Eiendommen består av et hovedhus fra midten av 1900-tallet over 3 etg + kjeller, tilbygg på l
etasje fra 1970-tallet og nytt tilbygg fra 2003 over 3 etasjer/loft. Alle oppført i isolert bindingsverk
og
med
grunnmur/kjellere.
Tilbygg
og
hovedhus
er
bundet
sammen
med
overbygg/inngangspartier/trappeløp.
På gårdstunet ligger også en kårbolig, som brukes til
aktivitetshus, i isolert bindingsverk samt et laftet stabbur. Samlet brutto areal 1532 m2.
l-Iovedhus med tilbygg

inneholder

22 hybler med håndvask

samt baderom/we

i 1 og 2 etg i

hovedbygning. Tilbygget fra 70-tallet har 4 beboerrom med eget bad/wc samt hc-bad/wc fra 2014.
Hyblene har ikke t-kjøkken men institusjonen har hovedkjøkken med full matservering i
tilknytning til spisesal. Fellesstuer/tv-stuer

for beboere finnes i hovedhuset.

I nybygget fra 2003 er

det etablert hovedkjøkken, kontorer, wc for ansatte og trimrom i kjeller rn/dusj.
I kjeller gammel del ligger også boder og tekniske rom samt garderobeforhold og dusj for ansatte.
Tilluft- og avtrekksventilasjonsanlegg fra byggeåret i ny del samt et eldre anlegg i gammel
del/hovedhuset. Tilbygg fra 70-tallet har ikke ventilasjonsanlegg.
Heis er etablert i nybygget fra 2003. Oppvarming med sentralvanne/radiatorer vannet opp med
elektrokjele/olje. Tomteareal 2668 m2 som består av gruset gårdsplass og ellers gressarealer/trær.
Eierforhold:
Eies av Omsorgsbygg

Oslo KF.

Bygningstilstand:

Utvendig beiset panel/malt pusset grunnmur - noe malingsslitt.
Innvendig godt vedlikehold med malte flater og gulvbelegg på beboerrom, kontorer samt
fellesarealer. Nye egne beboerbad/wc m/varmekabel ifra 2014. Andre fellesbad har løpende blitt
holdt vedlike med oppmaling og nye gulvbelegg.
Bygningen har installert sprinkelanlegg i fra 2003 i ny del/hovedbygning samt at 70-tallsdel har
blitt oppgradert med sprinkling i 2014. Ellers godkjente andre branntekniske løsninger med
brannalarmanlegg, detektorer, slukke materiell og rømningsveier. Bygningens beskaffenhet gjør at
universell bygningsmessig utforming ikke lar seg gjøre for beboere eller ansatte utover allerede
eksisterende tiltak. Det er i dag hc-rampe til 1 etg samt 2 hc-bad.
Vedlikeholdsbehov

i 5 års perspektiv:

Utvendig oppmaling av fasade.
Innvendig: generelt vedlikehold med oppmaling/skifte gulvbelegg. Oppgradering av eldre bad.
Nåværende årshusleie: Kr 842 000,-. Løpende leiekontrakt med 12 mnd oppsigelse.

Oslo kommune

Velferdsetaten
Administrasjonen
Eiendomsseksjonen
BYGNINGSMESSIGE
FORHOLD 2014.
Eiendom:
Avd:

Thereses Hus, Thereses gate 49
Institusjons- og boligavdelingen

Bygningsmessige
Beskrivelse

Rusinstitusjon

forhold 2014 - Thereses Hus, Theresesgt 49.

av bygningen.

Opprinnelig gammel byvilla på brutto 772 m2 fra 1880 med fredet fasade. Villaen er over 3 etasjer
+ kryploft og kjeller med lav høyde.
Har 13 beboerrom uten håndvask, 3 felles bad/wc for beboere, felles kjøkken, felles stue, felles

vaskerom. For ansatte er det 3 kontorer/nattevaktplass,1 toalett i 1 etg.
Bygningen har ikke heis eller universell bygningsmessig utforming. Elektrisk oppvarming.
Eiendommen på 1088 m2 er inngjerdet, har hageanlegg og asfaltert gårdsplass.
Eierforhold:

Eies av Oslo kommune v/Omsorgsbygg Oslo KF.
Bygningstilstand:

Utvendig pusset/malt fasade med noe avflassing og sprekkdannelser/setningsskader. Koplede
vinduer av eldre dato.
Innvendig godt vedlikehold
fellesarealer (noe parkett).

med malte flater og gulvbelegg

på beboerrom,

kontorer samt

Bygningen har installert vanntåkeanlegg i 2014. Ellers godkjente andre branntekniske løsninger
med brannalarmanlegg, detektorer, slukke materiell og rømningsveier - 3 etg via utvendig
trapperondell i aluminium.

I bygningen er det ikke ventilasjonsanlegg hverken på tilluft eller avtrekksiden som dekker hele
huset. Kun l lite aggregat som dekker 2 rom for å tilfredstille branntekniske krav til ikke
åpningsbarevinduer på beboerrom mot utvendig trapperondell.Resten av bygningen har naturlig
luftsirkulasjonmed tilluft gjennom ventiler i yttervegger og med avtrekkvia kjøkken/badover tak.
Bygningens beskaffenhet med trange korridorer, små rom, trappeløp gjør at universell
bygningsmessig utforming ikke lar seg gjøre hverken for beboere eller ansatte.
Vedlikeholdsbehov i 5 års perspektiv:
Utvendig tetting av sprekker, oppmaling av fasade og utskifting av vinduer. Utgraving og bygging
av ny grunnmur med høy kjeller samt stabilisere grunnen for setninger. Gammel lav kjeller har

fuktinntrengingog utvendig dreneringbør utredes/gjøresi sammenheng med foranstående.
Innvendig oppgraderingav bad og ellers generelt vedlikehold med oppmaling/skifte gulvbelegg.
Elektro:Utskifting sikringskap/omtrekkingav alle elektriske ledninger (spredenettet) pga elde.
Balansertventilasjonsanlegg i hele bygningen bør utredes/ innlegges for å bedre ansattes og
beboeres vilkår.

Nåværende husleie: Kr 664 000,-. Løpende leiekontraktmed 12 mnd oppsigelse.

Oslo kommune

Velferdsetaten
Administrasjonen
Eiendomsseksj onen
BYGNINGSMESSIGE
FORHOLD 2014.
Eiendom:
Avd:

Vestli rehab.senter, R. Schibbyes vei 46
Institusjons- og boligavdelingen

Bygningsmessige
Beskrivelse

Rusinstitusjon

forhold 2014 - Vestli rehab.senter, Ragnhild Schibbyes vei 46

av bygningen.

Institusjonenligger integrerti en hel oppgang i en boligblokk etablerti Obos borettslag.
Bygningen er oppført i mur på -70tallet. Oppgangen består av 26 hybler og 8 store leiligheter
(underetasjer)som er delt opp i 2/3-roms. Totalareal på 1169 m2. Alle hybler har eget kjøkken,
forgang, bad/wc og balkonger.
Bygget er over 4 etasjer samt u.etg. Beboerleiligheter

i alle etasjer samt kontorfasiliteter,

garderobe/dusj/we for ansatte i 1 etg og til dels i 2 etg samt u.etg.. I etasjene er det aktivitetsrom
samt fellesstuer og kjøkken for beboere samt fellesvaskerier.
Bygningen har ikke heis og er ikke universelt bygningsmessig utformet innvendig eller utvendig.
Elektriskoppvarming. Borettslaget leverer felles vanntvann fra egen sentral.
Eierforhold:

Andel i borettslaget/oppgangen eies av Omsorgsbygg Oslo KF.
Bygningstilstand:

Borettslaget har i 2003 byttet alle vinduer og verandadører.For øvrig tar borettslaget ansvar for
utvendige levegger og andre yttervegger samt beising av treverkdetaljer.

Innvendig godt vedlikehold med malte flater og gulvbelegg/laminatgulv på beboerrom, kontorer
samt fellesarealer. Alle bad/wc er totalrehabiliteit i 2009 etter våtromsnonnen. Bygningen har
installert vanntåkeanlegg i 2014. Ellers godkjente andre branntekniske løsninger med
brannalarmanlegg,detektorer,slukke materiell og rømningsveier.
I bygningen er det kun et avtrekksanlegg med vifte på taket beregnet for avtrekk fra kjøkken og
bad. Tilluft via balkongdørereller åpningsbarevinduer.
Nytt låssystem ble skiftet i 2006.
Bygningens beskaffenhet med små beboerrom, smale korridorerog fasiliteter for ansatte gjør at
universell bygningsmessig utforming ikke lar seg gjøre for beboere eller ansatte. Heller ikke
innleggelse av heis.
Vedlikeholdsbehov
i 5 års perspektiv:
Utvendig: Det som borettslagets styre til enhver tid har under planlegging.

Irmvendig:generelt vedlikehold med oppmaling/skifte gulvbelegg.
Nåværende årshusleie: Kr 857 000,-. Løpende leiekontraktmed 12 mnd oppsigelse.

Oslo kommune

Velferdsetaten
Administrasjonen
Eiendomsseksjonen
BYGNINGSMESSIGE
FORHOLD 2014.
Eiendom:

Østensjøveien Hus. Østensjøvn 56

Avd:

Institusjons-

Bygningsmessige
Beskrivelse

og boligavdelingen

Rusinstitusjon

forhold 2014 —Østensjøveien Hus i Østensjøvn 56.

av bygningen.

Opprinnelig bygget som vernede boliger og vemet industri i 1976. Bygget i betong med flatt tak.
Velferdsetaten leier fra 1-3 etg, 1797 m2, og underliggende etasjer står i dag tomme. Det er
utarbeidet et skisseprosjekt for underetasjene i 2013 på omgjøring fra industri til
institusjonsplasser/22 universelt utformede hybler med bad/t-kjøkken. Ikke kostnadsberegnet.
Dagens leide lokaler inneholder 22 enkelthybler og 4 doubletthybler med egne bad samt en egen
avdeling/Svingen beregnet for 5 hybler/skjermetenhet med felles bad/wc.
I deler av 1 etg er det kontorer og møterom for ansatte samt garderobeanlegg og dusj/wc. I 1 etg er

det også felles Vaskeri,felles kjøkken med spiserom, fellesstue og tv-stue for beboere. Uteterrasse
finnes i 2 etg.
Bygningen har en liten gammel avstengt heis fra byggeåret som går fra u. etg til 3 etg og som ikke
er i bruk. Det finnes også en størrenyere heis som går internti underetasjenesom Vel ikke leier.
Bygningen er ikke spesielt universelt utformet innvendig eller utvendig men i inngangspartieter
det en hc-rampe samt at 1 doublet er hc-tilpasset i 1 etg. Elektrisk oppvarming.
Eierforhold:
Eies av Omsorgsbygg Oslo.
Bygningstilstand:
Utvendig platebelagt med asbestholdige

etemittplater. Vinduene som er fra byggeåret 1976 er

punkterteog til dels befengt med råteskaderi rammeverk.
Innvendig godt vedlikehold med malte flater og gulvbelegg på beboerrom, kontorer samt
fellesarealer. Ingen bad/wc er totalrehabilitertsiden byggeåret - kun holdt vedlike.
Bygningen har installert vanntåkeanlegg i 2014. Ellers godkjente andre branntekniske løsninger
med brannalarmanlegg,detektorer,slukke materiell og rømningsveier.
Balansert ventilasjonsanlegg

dekker alle rom i leide arealer men anlegget er over gammelt.

Utvendig tak blir lagt om i 2014 grunnetmange lekkasjer/alderpå takpapp.
Bygningens beskaffenhet med små beboerrom og fasiliteter for ansatte gjør at universell utforming
ikke lar seg gjøre for beboere eller ansatteutover det som er beskrevet under bygningsbeskrivelse.
Vedlikeholdsbehov i 5 års perspektiv:
Utvendig: Utskifting av etemittplaterog underliggende råttenttreverk til kledning med teglstein.
Nye vinduer i hele bygningen.
Innvendig: Generelt vedlikehold med oppmaling/skifte gulvbelegg. Vurdereog eventuelt
oppgradereventilasjonsanlegget. Totalrehabiliteringav alle beboerbad/wc.
Nåværende ârshusleie: Kr 2 867 000,-. Løpende leiekontraktmed 12 mnd oppsigelse.

