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SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA IVAR JOHANSEN (SV) VEDR. NEDLEGGELSE AV ILA
HYBELHUS
Jeg viser til følgende spørsmål fra Ivar Johansen (SV) av 24.11.2014 vedrørende avvikling av Ila
hybelhus:
Fra 1. januar er det inntaksstopp ved Ila hybelhus, og de rusavhengige får intet alternativ.
Tillitsvalgt for de ansatte, Terje Berget, skriver til meg: "Viser til ditt engasjement i saken der du
er bekymret for opprettelse av alternative tilbud for Ilas brukere. Det er beklagelig at denne
bekymringen viser seg å være begrunnet. Prosessen i nedleggelsen har nå kommet så langt at det
er laget innstilling til sak i MBU som viser at antall plasser reduseres med 58. Ingen av Ilas 58
plasser vil bli opprettholdt. Det er viktig for oss å understreke at dette ikke bare gjelder 58
personer, men at dette betyr fjerning av ca. 600 behandlinger i året, hvorav i overkant av 60%
oppnår sine mål med oppholdet."
I fjor høst foretok byrådet - på mitt initiativ en gjennomgang av beboerne, og konkludert med at
kun 6 av de totalt 58 beboerne kunne nyttiggjøre seg egen, selvstendig, bolig. Derfor ble det
planlagt for et mindre akuttovernattingstilbud i Oslo sentrum. Nå er dette, pga planlagt
budsjettkutt fra byrådet, skrinlagt.
De Ila-ansattes tillitsvalgte skriver: "Utviklingen (...) har etter våre erfaringer vist seg å gå i
negativ retning. Vi opplever nå at alt fler av våre beboere har en dårligere fungeringsevne enn
tidligere. Dette mener vi skyldes at de bydelene har valgt å gi et tilbud til de best fungerende
brukerne. Noe som resulterer i at de som bor hos oss er de som trenger mest motivering og tiltak
rundt seg for å klare å bo i en selvstendig bolig med oppfølging. Dette bekymrer fagpersonalet
fordi vi ser at det ikke er opprettet tiltak for denne brukergruppen andre steder og at flere av
bydelene uttaler at de mest krevende brukerne har de ikke ressurser til å gi et godt tilbud. Spesielt
bekymringsfullt er dette siden Ila fra 1.12.2014 skal begynne å redusere plasser, og innføre
inntaksstopp fra 1.1.2015."
Mener byråden det er forsvarlig med inntaksstopp fra 1. januar uten at alternative tilbud er på
plass?
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Svar:
Oslo kommune har et godt utbygd og mangfoldig institusjonsapparat for byens rusmisbrukere.
Tilbudet varierer fra akutt- og korttidsplasser til rehabiliterings- og omsorgsplasser. I størst mulig
grad ønsker man å unngå midlertidige bosituasjoner som er preget av uforutsigbarhet, og det er et
mål at flest mulig skal få tilbud om varige boligløsninger.
Ila hybelhus er en av Velferdsetatens institusjoner som kun har korttids- og akuttplasser. En
korttidsplass har planlagt varighet fra en til tre måneder, mens akuttplassene har planlagt varighet
på to uker. Ila hybelhus har 58 plasser, hvorav 20 er akuttplasser og 38 er korttidsplasser.
Videreformidling til andre tilbud er en del av det ordinære arbeidet med beboere.
I følge opplysninger innhentet fra Velferdsetaten er det kun inntak til korttidsplassene som stoppes
fra 01.01.2015. Korttidsplasser har som sagt en planlagt varighet fra en til tre måneder, hvilket vil
si at man ved å stoppe inntaket fra januar vil ha mulighet til å gi beboerne et fullverdig opphold
før driften avvikles. Velferdsetaten opplyser at det fortsatt vil være mulig å tilby korttidsplass på
Ila etter 01.01.2015 ved forutgående inntak i akuttplass. Det vil si at beboere kan overføres til
korttidsplass etter akuttopphold dersom det er behov for en noe lengre kartleggings- og
planleggingsperiode før overføring til andre tilbud.
Velferdsetaten opplyser videre at inntaket til akuttplassene på Ila opprettholdes utover våren.
Avvikling av Ila hybelhus skyldes blant annet at Velferdsetatens rusinstitusjoner til enhver tid har
en god del ledig kapasitet. Det siste året har det vært spesielt mange ledige plasser, og
Velferdsetaten opplyser at det totalt er ca. 60 ledige plasser i etatens rusinstitusjoner per i dag.
Dette inkluderer plassene som kjøpes fra private aktører. Den ledige kapasiteten gjelder også
akutt- og korttidsplasser. Som et eksempel var det i uke 44 til sammen ledig 43 døgn på
korttidsplasser og 36 døgn på akuttplasser, mens det i uke 47 var ledig 84 døgn på korttidsplasser
og 61 døgn på akuttplasser. Det er derfor ønskelig å redusere antall akutt- og korttidsplasser.
Jeg vil understreke at selv om det er ønskelig at flest mulig skal få et tilpasset botilbud i sin bydel,
er det tydelig at en større andel av beboerne på Ila hybelhus fortsatt vil ha behov for en plass i en
av Velferdsetatens institusjoner. I forbindelse med avviklingen av Ila hybelhus kartlegger
Velferdsetaten beboere i hele sitt institusjonsapparat. Dette innebærer at beboere med høyere grad
av ruskontroll og boevne som bor på andre institusjoner, vil kunne få tilbud om egen bolig med
oppfølging i sin bydel. På denne måten kan institusjonsplasser frigjøres for beboere fra Ila
hybelhus som ikke er klare for å bo i egen bolig. Enkelte rehabiliterings- og omsorgsinstitusjoner
må på bakgrunn av dette endre noe på eksisterende mandater. Velferdsetaten opplyser at det
gjennomføres fortløpende planleggingsmøter med aktuelle institusjoner med tanke på å ta over
grupper av Ilas brukere. Samtidig arbeides det med nødvendige endringer i de aktuelle/berørte
institusjonenes mandater, og det planlegges for en styrking av bemanningen der hvor dette er
nødvendig. Velferdsetatens ledelse vurderer at det er gode muligheter for å finne alternative og
mer langsiktige plasser til beboerne på Ila hybelhus etter hvert som plassene avvikles.
For å opprettholde et tilstrekkelig antall korttidsplasser opplyser Velferdsetaten at det også kan
være aktuelt å tilpasse mandatene på utvalgte institusjoner for å ivareta personer som trenger et
kortvarig opphold etter behandling, avrusing, frafall av egen bolig og lignende.
Det vil fortsatt være aktuelt å bosette enkelte beboere fra Ila i egen bolig eller andre lokale tilbud i
bydelene. Velferdsetaten opplyser videre at bydelene kontaktes i løpet av desember med tanke på
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forberedelse av flytting av deres respektive brukere, der de bydelene med ansvar for flest beboere
prioriteres først. Det planlegges å avholde møter med de aktuelle bydelene for mer konkret
planlegging av flytting av beboere fra og med januar.
På generelt grunnlag opplyser Velferdsetaten videre at arbeidet med avviklingen av Ila hybelhus
følger milepælsplanen, og den partssammensatte arbeidsgruppen møtes fortsatt hver tredje til
fjerde uke. Det er igangsatt en prosess med kartlegging av alle ansatte på Ila med tanke på
kompetanse og ønsker for ny stilling, og arbeidet med planlegging av omplassering følger
gjeldende lov og avtaleverk.

Med vennlig hilsen

Øystein Eriksen Søreide
byråd
Godkjent og ekspedert elektronisk
Kopi til: Ivar Johansen (SV)
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