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SVAR: SPØRSMÅL FRA IVAR JOHANSEN (SV) - ILA HYBELHUS 

 

Jeg viser til spørsmål fra Ivar Johansen (SV) datert 27.02.2014 vedrørende Ila hybelhus: 

 

«Ila hybelhus 
Beboere og ansatte ved Ila hybelhus er informert om at hybelhuset skal nedlegges fra sommeren 

2015. Tiltaket har i dag 38 korttidsplasser og 20 akuttplasser. Det er opplyst at kun 9 av plassene skal 

erstattes ved oppretting av nye akuttplasser i sentrum. Det innebærer at rusomsorgen får en netto 

reduksjon av akutt- og korttidsplasser på 49. 

 

Nær 300 rusavhengige bostedsløse er innom Ila i løpet av året. Byrådet opplyser selv, på spørsmål fra 

meg, i et notat til bystyret av 1. oktober i fjor at Velferdsetatens oppfatning er at relativt få av 

beboerne kan ha nytte av å bo i 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." 

 

Ut fra dette kan jeg ikke se at det faglig kan være forsvarlig å nedlegge Ila Hybelhus før alternative 

tilbud er på plass, og at en netto reduksjon på 49 akutt- og korttidsplasser vil innebære en vesentlig 

svekkelse av bo-kapasiteten for byens bostedsløse. Hva er den faglige begrunnelsen for at Byrådet nå 

vil nedlegge Ila, uten at tilsvarende antall plasser er etablert andre steder?» 
 

Svar: 

 

Ila hybelhus er den siste store rusinstitusjonen etter at Oslo kommune de siste 25 årene har 

avviklet store rusinstitusjoner som Grünerløkka hybelhus, Edvard Stormsgate hybelhus, 

Steenstrupsgate hybelhus og Mannsherberget i Christian Krohgs gate. Det er bred faglig enighet 

om at institusjoner på denne størrelsen er lite egnet til å oppnå gode resultater for den enkelte 

bruker. Denne brukergruppen profitterer på å ha få personer å forholde seg til i det daglige, både 

med hensyn til antall beboere og størrelsen på personalgruppen. Det er her viktig å understreke at 

personalgruppen ved Ila hybelhus gjør et meget godt faglig arbeid hensyntatt størrelsen på 

institusjonen og de relativt dårlig bygningsmessige forholdene. 

 

Ila hybelhus er en institusjon som bare har akuttplasser og korttidsplasser. I dag bor for mange 

rusmisbrukere i det kommunale akuttapparatet. Det bør være en målsetting at flere personer skal 

få tilbud om bedre og mer tilpassede boliger eller faste plasser ved de mindre institusjonene i 

Velferdsetaten, og at færre personer skal ha sitt tilbud i lavterskelapparatet.  
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En rekke bydeler er nå i gang med å bygge opp egnede løsninger lokal for denne klientgruppen, og 

dette vil bidra til at flere rusmiddelmisbrukere får et godt botilbud i sin bydel. Det er også verd å 

nevne byrådets satsing på fremskaffelse av boliger for vanskeligstilte. 

 

Velferdsetaten har iverksatt en rekke tiltak for å redusere antall gjengangere i akutt- og 

korttidsinstitusjonene. Arbeidet består bl.a. i å hjelpe rusmisbrukere fra andre kommuner hjelp til 

hjemreise og kontakt med hjelpeapparatet i hjemkommunen, å fremskaffe faste plasser ved mindre 

institusjoner i Velferdsetaten, eller å tilby tilpassede boligløsninger i klientens bydel. Dette er med 

på å frigi plasser til andre brukere, samt at behovet for akutt- og korttidsplasser reduseres. 

Velferdsetaten vil også fremover prioritere tiltak som kan være med på å redusere behovet for 

akutt- og korttidsplasser. Den overordnede målsettingen i arbeidet er at flest mulig skal få tilbud 

om mer varige løsninger og unngå en bosituasjon som er midlertidig og preget av uforutsigbarhet.  

 

Når det gjelder brukerne ved Ila Hybelhus, vil Velferdsetaten gjennomføre en kartlegging av hver 

enkelt bruker, slik at den enkelte blir ivaretatt gjennom andre tilbud etter nedleggingen av 

hybelhuset.  
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