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SPØRSMÅL FRA: IVAR JOHANSEN(SV) VEDR. AKUTT-PLASSER FOR 

RUSAVHENGIGE 

 

Det vises til spørsmål fra Ivar Johansen datert 03.02.2015: 

 

«Spørsmål fra: Ivar Johansen (SV) vedr. Akutt-plasser for rusavhengige 
  

I byrådets tildelingsbrev 2015 til Velferdsetaten (datert 15. jan. 2015) heter det: "Etaten skal 

foreta en styrt avvikling av Ila hybelhus på en slik måte at tilbudet til brukerne om et 

sentrumsnært akuttilbud blir opprettholdt, og slik at Oslo kommune fortsatt tilbyr et tilstrekkelig 

antall korttidsplasser til denne brukergruppen." 

Velferdsetaten svarer på dette med følgende løsning: 

- Fredensborgveien 7: etableres 3 akuttplasser 

- Dalsbergstien hus: etableres 4 akuttplasser 

- Markus Thranes hus: etableres 4 akuttplasser 

"Akuttilbudet blir opprettholdt" ved at kun 11 av Ila hybelhus sine nåværende 20 akuttplasser blir 

opprettholdt. Altså en netto reduksjon på 9 plasser. 

Dessuten er jo ikke dette en utvidelse av plasser. Dette er en omgjøring av eksisterende plasser i 

foreslåtte institusjoner, som i realiteten representerer en fortrengning av institusjonenes 

opprinnelige plasser.» 

 

«Spm. 1 Anser byrådet det som at "akuttilbudet blir opprettholdt" når man reduserer med 9 

plasser?» 

 

Svar på spørsmål 1: 

Ja. Byrådsavdelingens krav er «at tilbudet til brukerne om et sentrumsnært akuttilbud blir 

opprettholdt, og slik at Oslo kommune fortsatt tilbyr et tilstrekkelig antall korttidsplasser til denne 

brukergruppen». Det har over lang tid vært ledige akuttplasser for rusmiddelmisbrukere i 

Velferdsetaten. Dette skyldes bl.a. et systematisk arbeid med å hjelpe utenbysboere til hjelpetilbud 

i egen kommune og en systematisk satsing på å gi gjengangerne i akuttsystemet mer varige 

botilbud enten i Velferdsetatens institusjoner eller i bydelene. Behovet for akuttplasser er dermed 

redusert, og kravet om et tilstrekkelig antall plasser kan oppfylles med færre plasser enn tidligere.  

 

«Som. 2 Anser byrådet det tilfredsstillende at de 11 akuttplassene fortrenger andre sårt trengte 

plasser i omsorgen til rusavhengige.» 
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Svar på spørsmål 2: 

Ja. Det har det siste året vært et betydelig antall ledige plasser også i andre deler av 

Velferdsetatens institusjonsapparat. Dette skyldes bl.a. at bydelene gjør en meget god jobb når det 

gjelder å bosette rusmisbrukere som kan bo i ordinære boliger med ulik grad av oppfølging, og 

også bygger opp samlokaliserte boliger for denne gruppen.  

 

I tillegg til de 11 akuttplassene Velferdsetaten skal etablere, vil det bli etablert korttidsplasser for 

skjerming for brukere som ikke er i aktiv rus på én omsorgsinstitusjon og to 

rehabiliteringsinstitusjoner. Plassene vil ivareta brukere som trenger akutt inntak på steder som 

legger til rette for skjerming mot rus i større grad enn det man har muligheter for i 

lavterskelinstitusjonene. Dette er i tråd med ønsker fra bydelene og etter vurderinger gjort i 

samarbeid med ansatte og ledelse på Ila hybelhus. 

 

Det er verd å merke seg at etaten bare er gitt et generelt rammekutt og at beslutningen om å 

nedlegge Ila hybelhus, ikke er fulgt opp med en tilsvarende reduksjon i budsjettet til 

Velferdsetaten. Dette er fordi det er meningen å heve kvaliteten og bemanningen på de plassene 

som er igjen i etaten, selv om etaten kanskje også får noe reelle besparelse av nedleggingen av Ila 

hybelhus.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Øystein Eriksen Søreide 

byråd 

 

Godkjent og ekspedert elektronisk  
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