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– STANK! MØRKE, SKITNE ganger, 
folk som sparker inn vegger og 
bråker hele natta. Du holder ikke ut å 

bo her i lengden.
Torstein Bjordal og Arild Knutsen, 

leder og nestleder i Foreningen for 
human narkotikapolitikk (FNH), står ved 
bunnen av trappa utenfor den store, gule 
murbygningen ved rundkjøringen på Ale-
xander Kiellands plass. Ila hybelhus eller 
«Ila hospits» som det het før, er allerede 
nesten tømt for beboere. 1. juli stenges 
dørene for godt. Da skal de gjenværende 
beboerne, 16 stykker, ut og bort. 

Det er ikke mange år siden Alexan-
der Kiellands plass bare var et støvete 
knutepunkt med lyskryss og bensinsta-
sjon. «Tranen» lå som ett av flere slitne 
serveringssteder med billig øl og dram. 
I dag er det kjøpesenter med vinmonopol, 
Ica og bokhandel der bensinstasjonen lå 
før, og Tranen, som har beholdt navnet, 
serverer småretter til 120 kroner stykket. 
Kimchi, fritert krabbe, og sprøstekt and 
er på menyen. Ingen savner Arnie «Skiffle 

Joe» Norse, den gamle kroken som pleide 
å synge og spille gitar mens han balan-
serte på en etthjulssykkel. Drinker mikses, 
det nippes til kompliserte IPA-er, og lokalet 
fylles gradvis av tidlig-ettermiddagsgjester. 

– Det har vært en del naboklager og 
forstyrrelser i forbindelse med rusmiljøet 
her. Men nå merker vi nesten ingenting 
lenger, sier en Tranen-ansatt som er opptatt 
med å pusse vinglass. – Det var verre før, 
mens Værestedet fremdeles holdt åpent. 

Kafé Værestedet var nettopp dét – en 
hangout i første etasje av Ila hybelhus, 
hvor alle – som regel personer tilknyttet 
institusjonen, kunne treffes over en kaffe 
og en vaffel, i regi av rusomsorgen. Kafeen 
ble stengt i september 2014, men navnet 
står fremdeles skrevet i comic sans på de 
støvete vinduene. Inne i lokalet er det nå 
mørkt og tomt, bortsett fra en veltet rul-
lestol, midt på gulvet. 

ETTER AT VÆRESTEDET stengte, sam-
menfallende i tid med at Ila innførte 
inntaksstopp og begynte å kvitte seg med 
beboere, har synlig rusavhengige i stor 
grad forsvunnet fra bybildet på Alexander 
Kiellands plass. Trappa hvor Arild Knutsen 

og Torstein Bjordal nå står, pleide på en 
solfylt dag å være befolket av hospitsbe-
boere. Arild Knutsen sparker borti et tomt 
valiumhylster. 

– Alle er enige om at Ila er et drittsted, 
men man må se på realitetene. Vi trenger 
noe for de som kastes ut fra alle andre til-
tak. For de som kommer rett fra gata er Ila 
en start, et mellomledd, hvor de tyngste 
rusavhengige kan komme i stand og bli 
litt mer stabile, før de får plass på et annet 
og bedre sted. Man kan ikke bare fjerne et 
ledd i en sånn prosess, sier Knutsen. Han 
mener Ila er et av få steder hvor terskelen 
er såpass lav, og at hospitset derfor har 
fylt en viktig funksjon.

– Det kommer sikkert flotte nye tilbud 
som ser bra ut på papiret, men som 
i virkeligheten ekskluderer de tyngste 
brukerne. Her på Ila kan man se litt mer 

gjennom fingrene på rusrelatert atferd. 
Her er det ikke snakk om rehabilitering, 
men om stabilisering, rett og slett. 

– Der. 
Edvard Løwe peker på vinduet sitt i 

tredje etasje på Ila. Han har bodd her i fire 
måneder, uten vask på rommet, og med 
bad som han har delt med ti andre menn.     

Etter at han blir kastet ut, vet han ikke 
hvor han skal bo. Han har fått tilbud om 
plass på både Bygdøy, Liakollen og Et-
terstad. Men alle stedene er behandlings-
tilbud, som tar sikte på at brukeren skal 
oppnå rusfrihet. For 64 år gamle Løwe er 
det helt uaktuelt. 

– Herregud, han må jo få bestemme 
selv! Han er bestefar, og har vært i dette 
gamet i hvor mange år? Førti? Trine Lise 
Hageli snur seg mot kompisen sin Løwe. 
De to møttes for noen år siden, da de 
bodde sammen på et hjem drevet av 
Kirkens bymisjon. 

Hvor havner du, da?  
– Det blir vel Blå Kors, hvisker Løwe. 

« Spør deg selv, før du setter det første 
skuddet, om hvor du skal være, den dagen 

kommunen kaster deg ut av et sted som Ila.

TEKST VILDE SAGSTAD IMELAND
FOTO JETON KACANIKU 

Når Ila hybelhus stenges, skal beboerne omplasseres. Til det bedre, 
ifølge Oslo kommune. Til netter på gata, ifølge rusmiljøet. 

STENGER HELVETES FORGÅRD

SAMFUNN   REPORTASJE



05/2015 17

ILA HYBELHUS

• Et midlertidig botilbud til 
voksne menn i aktiv rus. 

• Tilbyr akutt overnatting og 
korttidsplasser.

• Er planlagt nedlagt innen 
sommeren 2015.

• Målgruppen har vært brukere av 
alkohol, opiater, sentralstimule-
rende stoffer, medikamenter eller 
cannabis, med ønske om å få et 
mer kontrollert rusmiddelbruk 
eller rusreduksjon. 
 Kilde: Oslo kommune

« De fleste er enige i at narkomane 
trenger et sted å bo, det skal bare 

helst ikke være i ens eget nabolag.

– De må høre på oss. Det er ingen vits 
i at man opptar behandlingsplasser når 
man uansett aldri kommer til å bli rusfri. 
Kunne han ikke fått bo der fram til de 
fant ut av hva de skulle med bygget, i det 
minste? De vet jo ikke det en gang. Nei, du 
får flytte inn til meg, du, Eddie, sier Hageli. 

AT ILA NÅ FORSVINNER handler om å 
skjønne hvem som fatter hvilke vedtak, og 
hvorfor. I begynnelsen var det penger. Så 
ble det mindre penger, så flytting av bud-
sjettposter, og sammenslåing av tiltak. Ivar 
Johansen, politiker for SV i bystyret, har 
engasjert seg særlig mye i rusavhengiges 
situasjon i Oslo, blant annet gjennom sin 

blogg, hvor han følger nedleggingsproses-
sen. Han mener politikerne bevisst flytter 
de ubehagelige beslutningene nedover i 
systemet, slik at de må tas administrativt. 

– På den måten kan politikerne vri 
seg unna og si at det ikke var de som 
fattet vedtakene. 

Formelt er det Velferdsetaten og ikke 
bystyret som har bestemt at Ila skal sten-
ges. Men det er like fullt en konsekvens av 

de økonomiske rammene som bystyret 
har tildelt, mener Johansen.

– Det ideelle ville vært å erstatte 
Ila med to til tre mindre botilbud, med 
god fagbemanning. Men etaten har ikke 
budsjett til det. De skal spare penger, og 
har fått budsjettkutt gjennom mange år. 
Både i budsjettallene for i år og i fjor, lå 
det i plantallene at Velferdsetaten skulle 
kutte antallet plasser. Deretter ble det gjort 
tilsvarende kutt i tildelte penger. 

– IKKE BLI NARKOMAN. Eller, i det minste 
spør deg selv, før du setter det første skud-
det, om hvor du skal være, den dagen kom-
munen kaster deg ut av et sted som Ila.

Det sier en tidligere Ila-beboer som 
ønsker å være anonym. Problemet som 
oppstår når Ila forsvinner er ikke at man 
mangler steder å plassere beboerne. 
Det er typen botilbud de får, som ifølge 
Johansen er problemet. Både Bjordal og 
Knutsen i FHN er enige.

– Situasjonen blir i praksis dårligere 
for de svakest fungerende. Når de siste 
rommene blir tømt, har man å gjøre med 
folk som har så dårlig funksjonsevne – og så 
mye rot i livene sine – at de ikke klarer seg i 
mer selvstendige tiltak. På de fleste hospit-
ser er aksepten for tull og tøys mindre enn 
på Ila, så for mange blir det en ny, ond sirkel 
med utkastelser. Da ender de på legevakta, 
på tog, T-banestasjoner, eller på gata. 

BJORDAL, SOM ER tidligere heroinavhen-
gig, bodde selv på Ila en periode for noen 
år siden. Da var det fullt kjør, med over 70 
beboere og åpen kafé. 

– Det var et sinnssykt sted. Sytti menn, 
som alle hadde rusproblemer. Rett etter 
trygdeutbetaling var det masse aggresjon, 
og man ble veldig påvirket av miljøet. Huset 
er langt ifra ideelt, men så lenge kommu-
nen ikke stiller opp med lavterskelmedisi-
nering, vil dette huset og steder som det, 
fremdeles være nødvendig. Man kan fjerne 
huset, men behovet er og blir det samme. 

Bjordal mener akuttovernattingstilbude-
ne er i ferd med å bli dårligere i Oslo. Stadig 
flere behov lempes over på private tiltak 
som Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen, 
som allerede er overbelastet. Frelsesarmeen 
har for eksempel, på grunn av begrenset ka-
pasitet, innført et loddtrekningssystem, hvor 
fargen på loddet avgjør om du får en seng å 
sove i eller ikke. Gud kaster altså terninger.

I et gammelt, brungult murhus i Stor-
gata leveres det ut subutex og metadon 
fra en luke i veggen. Køen går fort. En fyr i 
30-årsalderen trommer med hendene på 
disken mens han venter. Når han får sa-
kene sine utlevert i en plastpose, hopper 
han ned trappa, snubler og forsvinner. 

RETT OVER GATA holder Velferdsetaten til 
i store, nye lokaler. I resepsjonen må man 
registrere seg før besøk. Inn her slipper 

Nødvendig onde: Alle er enige om at Ila er et drittsted, 
sier leder Arild Knutsen i Foreningen for human narko-
tikapolitikk. Han mener likevel hybelhuset er nødvendig 
som et lavteskeltilbud til de som kommer rett fra gata.
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man ikke uten en avtale og et påklistret 
navneskilt. Merete Hanch-Hansen henter 
oss i resepsjonen og geleider oss oppover 
i etasjene. Det er hun som er ansvarlig for 
velferdsetatens institusjoner, og som nå 
koordinerer nedleggelsen av Ila hybelhus. 

– Ila har blitt kalt «helvetes forgård» 
på grunn av forholdene der. Det er jeg 
ikke enig i, men det er helt innlysende at 
det har vært alt for stort. Syttiseks menn 
på det meste. Det sier seg selv at det ikke 
er bra. Små enheter er det beste, faglig 
sett. Institusjoner bør ikke være for store, 
og det er det vi forsøker å få til nå. 

Hanch-Hansen er enig i at de færreste 
fra Ila egner seg til å bo alene i egen bolig. 
Hun erkjenner at mange av dem trenger 
tett oppfølging. Det skal de også få, sier hun. 

– Jeg føler meg trygg på at de blir 
ivaretatt og får gode, tilpassede tilbud når 
de flytter. Vi benytter mye av de ressur-
sene som i dag er satt av til Ila for å styrke 
bemanning på mindre institusjoner. 

Hva med de som hevder at flere av 
Ila-beboerne vil ende opp på gata fordi 
de ikke vil takle botilbud med høyere 
terskel?
– Vi har endret mandatene på en del av 
de institusjonene vi allerede har, slik at de 
vil måtte ta imot brukere som er dårligere 
fungerende. Liakollen på Holmlia, for 
eksempel. Der kommer vi til å styrke 
bemanningen, slik at de som jobber der 
skal kunne håndtere den nye brukergrup-
pen. Vi opprettholder dessuten akutt- og 
korttidsplasser på fem sentrumsnære 
institusjoner, sier Hanch-Hasen. 

Hun mener dessuten at det i dag ikke 

er noen som havner på gata i Oslo, med 
mindre de velger det selv. 

– Liakollen ligger en ti minutters 
togtur utenfor byen. Det kan hende 
noen synes det blir for langt, og velger å 
oppholde seg i byen i stedet, men da blir 
spørsmålet hvorvidt det er en menneske-
rett å bo i sentrum. 

– DET HANDLER OGSÅ om byplanleg-
ging, sier Arild Knutsen, og deler ut en 
pose med askobinsyrepulver til en forbi-
passerende som takker og forsvinner inn 
døra på Ila. Stoffet gjør det enklere å sette 
heroinskudd i armen, i stedet for å måtte 
skyte i de større og blodårene, i lysken, 
eller halsen, som er langt mer farlig.

– Før var de rusavhengige å finne 
på bestemte steder, som på Plata eller i 
parker. De siste årene har man begynt å 
renske sentrum for rusavhengige. Når de 
får færre steder å oppholde seg, blir det 
vanskeligere å finne dem og tilby bruker-
utstyr, sier Knutsen. 

Ivar Johansen er enig. Han mener et 
mer generelt poeng er at man ikke ønsker 
å ha rusavhengige i Oslo sentrum. 

– Det er uttalt politikk. Det man egent-
lig gjør er å flytte rusmiljøet nærmere bo-
ligområdene. Da flytter du også omsetnin-
gen, og får et marked for stoff på steder 
der folk bor. Selvfølgelig er man nødt til å 
styre mennesker til en viss grad. Men vi 
kan ikke tenke som i gamle dager, at bare 
vi plasserer folk ute på landet, så klarer de 
seg. Dette er folk som har nettverket sitt 
i sentrumsnære områder. Da er det helt 
urealistisk å bosette dem på Stovner eller 
Søndre Nordstrand. 

EVELYN DYB ER er forsker ved Norsk 
institutt for by- og regionforskning. Selv 
om også hun er enig i at hybelhuset ikke 
er et ideelt sted for noen, tror hun likevel 
mange ser på det som gunstig at Ila nå 
stenges for godt. 

– Det trekker i hvert fall ikke ned 
verdien på leilighetene i området at man 
ikke lenger har et rusmiljø der. Det er en 
generell tendens at folk uten penger for-
trenges når områder gentrifiseres. De som 
flytter inn har en høyere sosioøkonomisk 
posisjon enn de som flytter ut. 

Hun påpeker at det fremdeles er slik 
at mange av tilbudene til rusavhengige 
befinner seg i Oslo sentrum, og mener vi 
alltid kommer til å ha synlige rusmiljøer, 
selv om mange av dem blir fjernet. 

– Det handler om hvem som har 
retten til det offentlige rom. Opprustnin-
gen av Plata har for eksempel ført til at 
rusmiljøet flyttes fra én krok av byen til 

en annen. Holdningen til rusmiljøer en 
preget av en «not in my backyard»-effekt. 
De fleste er enige i at narkomane trenger 
et sted å bo, det skal bare helst ikke være 
i ens eget nabolag.

ILA HYBELHUS ER underlagt taushets-
plikt. Kun beboere og ansatte får komme 
bak veggene, og vi er derfor henvist til 
utsiden av bygget.  

På en benk, ved 21-busstoppet på 
Alexander Kiellands plass, sitter Morten 
Thyholt. Han er i femtiårene, har langt 
hår, ingen tenner, og klær med kamufla-
sjemønster. Han skal ned til sentrum for å 
hente metadon. Rundt halsen har han en 
kodebrikke. Det er nøkkelen hans til Ila.

– Et sorgens kapittel. Det er alt Thy-
holt har å si om stedet hvor han har bodd 
siden august. Han kommer og går som 
han vil, men får ikke ha besøk. Han skal 
flytte i juni, som en av de siste beboerne. 
Egentlig har han fått beskjed om at han 
skal til Karlsborg, som ligger like ved Eke-
bergparken. Institusjonen er for menn i 
aktiv rus som trenger oppfølging og hjelp. 
Den har som mål at brukerne skal flytte i 
egen bolig etter oppholdet, forklarer Thy-
holt, som reiser seg idet bussen kommer.

– Men jeg skal sone en dom for opp-
bevaring av stoff akkurat da, så vi får se 
hvordan det blir.

INGEN VET ENNÅ hva som skal skje med 
det gigantiske Ila-bygningen ved Kiellands 
plass når lokalene tømmes for godt. 
Tranen-medeier og Åpent bakeri-gründer 
Erik Sevaldsen har tidligere uttalt til NRK 
at han kunne tenke seg å bygge et «kul-
turbasert hotell, slik de har i London.» 

Omsorgsbygg, som drifter og forvalter 
bygget, og har leid ut til Velferdsetaten, 
sier at de ikke har tatt noen beslutning 
ennå, og at det etter all sannsynlighet 
kommer til å bli en lang prosess før man 
finner ut av hva som skjer.
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« Det er ingen vits i at man opptar 
behandlingsplasser når man uansett 

aldri kommer til å bli rusfri.

Sorgens kapittel: Formelt er 
det Velferdsetaten og ikke by-
styret som har bestemt at Ila 
skal stenges. Ivar Johansen, 
bystyrerepresentant for SV, 
mener politikerne bevisst flyt-
ter de ubehagelige beslutnin-
gene nedover i systemet, slik 
at de må tas administrativt.

Gjensyn: Torstein Bjordal bodde selv på Ila en periode for 
noen år siden, og er i dag aktiv som en ruspolitisk stemme 
gjennom FHN. Han husker Ila som et «sinnssykt sted», med 
masse aggresjon. I dag er han fremdeles registrert som bo-
stedløs i Oslo kommune, men bor for tiden hos kjæresten sin.


