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SPØRSMÅL FRA IVAR JOHANSEN VEDR ILA HYBELHUS 
 
Det vises til spørsmål fra Ivar Johansen datert 30.08.2013. Her heter det bl.a: 
 
”Byråd Anniken Hauglie har til NRK Østlandssendingen uttalt at Ila Hybelhus skal nedlegges. 

1. Hva er de faglige grunner for en slik nedleggelse? 
 
Svar: 
 
Det vil trolig alltid være behov for et akutt- og kortidstilbud i Oslo. Det behovet er jeg også opptatt av 
at vi ivaretar på en god måte. Institusjoner for rusmiddelmisbrukere bør imidlertid ikke være for store 
fordi denne klientgruppen profitterer på å ha færre mennesker å forholde seg til i det daglige, enn det 
som er realiteten på en stor institusjon. Dette gjelder både med tanke på færre medbeboere, men også 
en mindre personalgruppe enn det som er mulig ved en stor institusjon. På store institusjoner vil det 
ofte være mye uro, noe som er slitsomt for personer som har behov for skjerming. 
 
Dette er årsaken til at Oslo kommune de siste 25 årene har avviklet store rusinstitusjoner som 
Mannsherberget i Christian Kroghsgate, Grünerløkka hybelhus, Steenstrupsgate hybelhus og Edvard 
Stormsgate hybelhus. Av de store institusjonene er det nå bare Ila hybelhus igjen. De siste årene har vi 
dessuten omstrukturert Ila Hybelhus fra å være en langtids boinstitusjon, til bare å ha akuttplasser og 
korttidsplasser, og vi har også redusert antall plasser ved institusjonen fra 76 plasser til 58 plasser i 
løpet av de siste par årene. 
 

2. Hvor mange av de nåværende beboere anses å ha tilstrekkelig boevne til å bo i selvstendig 
bolig? 

Svar: 
 
Siden spørsmålet går konkret på de nåværende beboerne på Ila Hybelhus, har jeg bedt Velferdsetaten 
komme med innspill til svare på dette spørsmålet.  
 
”Svaret på spørsmålet avhenger av hvordan man definerer selvstendig bolig. Etter en gjennomgang av 
inneliggende klienter per 9.september, mener vi at 6 av totalt 56 kan ha nytte av å bo i selvstendig 
bolig. Det er flere årsaker til at disse i dag bor på Ila hybelhus; venter på tildeling av kommunal bolig, 
avslag kommunal bolig pga boligmangel. manglende bistand fra bydel, beboer ønsker ikke selv å flytte 
i leilighet. Vi kan videre opplyse om at første halvår 2013 har 16 personer kommer til Ila på akuttplass 
fra egen bolig. Dette tyder på at det er behov for å ha akutte skjermingsplasser for brukere som bor i 
egen bolig, men som i perioder trenger mer bistand enn det man kan tilby ved booppfølging i 
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bydelene. Generelt sett mener Velferdsetatens ledelse at alle beboere på Ila ville profittere på å bo i 
mindre institusjoner eller i bolig med tett oppfølging. Hovedutfordringen for å få til mindre enheter er 
problemene med å fremskaffe egnede lokaler. Når det gjelder beboere som kan bo i bolig med tett 
oppfølging, er Velferdsetaten kjent med at flere bydeler arbeider med å bygge opp egnede løsninger 
lokalt, og vi tror at dette vil bidra til at flere vil få et godt tilbud i sin bydel.” 
 
Ila hybelhus er ikke en langtidsinstitusjon, men en institusjon med akuttplasser og kortidsplasser. 
Sammensetningen av beboergruppen på Ila hybelhus endrer seg derfor over tid. 
 

3. Hvor stor er etterspørselen/behovsdekningen for plasser av samme omsorgsnivå som Ila 
Hybelhus? 

Svar:  
 
Velferdsetaten har kommet med innspill til svar på dette spørsmålet: 
”Etterspørselen etter rusplasser med samme omsorgsnivå som Ila hybelhus er svært svingende. Det 
siste året har de fleste institusjoner i Velferdsetaten — både kommunale og de private man har avtale 
med — hatt høyt belegg og lite ledige plasser. Det som har vært av ledige plasser, er hovedsakelig 
plasser med andre typer oppfølging og krav enn det man har på Ila hybelhus; rehabiliterings- og 
kvinneplasser. De siste ukene har det vært noe nedgang i henvendelser for å få akuttplass, og dette har 
gitt en viss grad av ledige plasser på institusjoner med tilsvarende tilbud som på Ila hybelhus — 4-7 
ledige plasser.”  
 

4. Vil Byrådet erstatte de 58 plassene for den samme målgruppe, på samme lavterskelnivå, på 
andre adresser? 

Svar: 
 
Det vil være avhengig av behovet for denne typen plasser fremover. Det er iverksatt flere tiltak i 
Velferdsetaten for å redusere antall gjengangere på etatens akuttplasser. Det er en målsetting at flest 
mulig rusmiddelmisbrukere som har behov for institusjonsplass i kommunal regi, skal tilbys faste 
plasser ved de mindre institusjonene. Det er ingen god situasjon for en rusmisbruker å vagabondere 
mellom Velferdsetatens ulike akuttovernattinger. Antall akuttplasser bør derfor begrenses til et 
minimum, men vi må selvfølgelig ha et tilstrekkelig antall plasser. 
 

5. Hva er tidsperspektivet for å nedlegge Ila Hybelhus? 
 
Svar: 
 
Det er vanskelig å komme med et eksakt tidspunkt for når Ila hybelhus kan nedlegges. Dette vil 
være avhengig av etterspørselen etter akutt- og korttidsplasser, hvor raskt alternative lokaler vil 
kunne fremskaffes, hvor raskt bydelene får etablert gode botilbud for denne gruppen, om 
eventuelt andre institusjoner kan omstruktureres til å ivareta noe av det behovet Ila hybelhus 
ivaretar i dag, osv. 
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Jeg viser for øvrig også til byrådets boligsatsing som nettopp har til hensikt å tilby flere av våre 
innbyggere bedre og mer tilpassede boliger. Flere kartlegginger viser nettopp at for mange bor 
provisorisk og midlertidig, eller i boliger som ikke har tilstrekkelig oppfølging tilpasset den 
enkeltes helse- og sosialfaglige behov. Mitt mål er så sikre at enda flere får tilbud om et eget hjem, 
som for de aller fleste vil være en forutsetning for den helse- og sosialfaglige oppfølgingen. Og så 
skal vi sørge for at Oslo fortsatt har tilbud om akutt- og kortidsopphold.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Anniken Hauglie 
byråd 
 
Godkjent og ekspedert elektronisk 
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