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Tilstede: Svein Rune Andersen og Karsten Fossum – Grønland politistasjon 
  Anne Kathrine Sivesind og John Ingar Danielsen – SSA 
  Mari Kjølberg – Prindsen mottakssenter 
  Kari Gran – Kirkens Bymisjon 
  Marthe Derås – Sykepleie på hjul 
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  Birthe Hodne og Harald Nikolaysen – Frelsesarmeen 
  Pål Grav, Børge Erdal og Mai Britt Olsen – Uteseksjonen 
 
Forfall: Kathrine Paulsen – Byrådsavdelingen 
  Camilla Svingen - = Oslo 

- SAA 
   
Referent: Mai Britt Olsen – Uteseksjonen 
 
 
Referat fra sentrumsmøte 16.03.15 
 
 
Runden: 
 
Grønland politistasjon: De må bruke mye ressurser til vaktoppgaver, jfr. trusselbilde. Det er 
montert kamera i Brugt, noe som gjør at de har bedre oversikt og at de også ser depoter. Har 
enda ikke fått kamera på plass i Storgt. 
Ser en økning på Vaterland og i Olafiagangen, og dette er et prioritert område for tiden. Har 
hatt to stygge voldsepisoder i helga, med samme gjerningsmenn. Disse ble pågrepet i Urtegt. 
 
SSA: Ikke noe å melde. 
 
Prindsen mottakssenter: Fremdeles mye ledig på akuttovernatting. Ila har redusert antall 
plasser og har pr. nå 24 til disposisjon, og skal legge ned 01.07.15. 
Ambulant team har noe redusert kapasitet, men får ikke så omfattende nedskjæringer som 
fryktet. 
Sprøyterommet: Ikke noe spesielt å melde. Har hatt mange Odèr i 2015, men ikke noe som 
tyder på at det er sterkere heroin ute. De har endre sin registreringspraksis når det gjelder hva 
som defineres som OD og ikke, og det har ført til at flere tilfeller registreres som OD. 
Feltpleien: Ikke noe å melde. 
 
FHN: Er mye i Vaterland og har kontakt med noen av selgerne der. Torstein er overrasket 
over hvor voldelig og kriminelle disse guttene er, noe han har fått innsikt i etter å ha blitt kjent 
med dem. Etterspør kontakt med Uteseksjonen, og kan være et mellomledd mellom US og 
deler av dette miljøet. 
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Kirkens Bymisjon: 
Møtestedet: Har hatt flere besøkende. En dag hadde de to Odèr samtidig, men dette kan være 
tilfeldig? De jobber med å henvise fattige tilreisende til bymisjonssenteret, men strever med å 
få det til i praksis. Bymisjonssenteret ligger i Herslebsgt. 43 og har åpent tirsdag – fredag fra 
kl. 14.00-17.00. De jobber mye med psykisk syk kvinne som ikke har rettigheter her. De har 
sendt bekymringsmelding til bydelsoverlege. 
Har et spørsmål når det gjelder spilleforbud – politiet opplyser om at det er spilleforbud fra 
Dronningens gate til Oslo S fra kl. 08.00-17.00 i ukedager. 
Akuttovernatting: De har måttet avvise menn, mens det i Gamlebyen ikke har vært 
avvisninger enda. 
Nadheim: Har kontakt med en Øst-europeisk kvinne som ble ranet med pistol, men hun er 
redd for å anmelde. Politiet ønsker mer informasjon, Kari tar det med Nadheim og den 
aktuelle kvinnen. 
 
SPH: De har fremdeles mye å gjøre med helse, utstyr og medisinutlevering. For tiden 
begrensa bemanning. Har vært i kontakt med prostituert kvinne som fortalte at en av kundene 
hadde blitt arrestert for kjøp av sex. Lurer på om det er ny praksis? Politiet sier at de fleste 
straffes med bøter, men kunder kan innbringes dersom personalia skal sjekkes, evt. at de 
hadde noe annet på mannen som førte til at han ble tatt med på stasjonen. 
 
Frelsesarmeen:  
Fyrlyset: Ca. 90-100 personer innom. Opplever at det er stillere om dagen. Det har også vært 
roligere på Feltpleien. 
Jobben og Stedet: godt oppmøte og stor aktivitet. 
Ser en økning i antall utenlandske selgere utenfor kafeen. Det er også flere fattige tilreisende 
som benytter seg av tilbudet som er til dem. 
De har pusset opp. 
 
Uteseksjonen:Vært tilstede på ungdomsarrangement på Sinsen kulturhus. I helga var det 
russefest på Sentrum Scene, noe området bar preg av. Hatt noen oppsøkere ved Urtegt. 
barnehage og sett en uheldig sammenblanding av rusbruk og unge i ballspill. Observert flere 
rom i salg i Brugt., storgt – både kvinner og menn. Var i to situasjoner i helga med overdose. 
Har lurt på om det er sterk herion på markedet, samtidig som at miljøet har vært preget av 
mye sentralstimulerende. Hatt en økning i antall hjemsendelser i februar. 
 
 
Annet: 
Møte mellom Grønland politi og Proff Security – Proff Security sin oppdragsgiver er 
Thongruppen. De skal passe på bygninger / områder som denne gruppen eier, samt tre meter 
ut fra lokalet. De har ikke myndighet til å bortvise personer fra områder. De har lov til (som 
alle andre mennesker) å stoppe straffbare handlinger, men ikke aktivt undersøke om straffbare 
handlinger har funnet sted (for eksempel ransake sekker o.l.) 
 
Viktig at alle benytter seg av klageordningen som NHO har. Kontaktinformasjon er: 
 
Runar Karlsen,  fagsjef for sikkerhetsbransjen i NHO.  
Mobil: 976 65 092    
Mail: runar.karlsen@nhoservice.no 
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Pål, Uteseksjonen har hatt et møte med ansatt i bymiljøetaten. Bym har utviklet en app som 
kan loggføre tid, sted og hendelse. Uteseksjonen ser på muligheten til å utvikle noe lignende, 
men er fremdeles på utforskerstadiet. Det kan være en idè at man fra overordnet nivå 
innhenter informasjon fra alle som jobber ute, og på den måten få god oversikt. 
 
 
Trender og utviklingstrekk 
2014: 
Grønland politistasjon: I 2014 er det sendt 2545 bekymringsmeldinger knyttet til vold og 
narkotika. 673 avhør gjennomført ute, evt. på politiposten. Det har vært 7262 bortvisninger og 
av disse er det 299 som ikke har etterkommet bortvisningen og dermed fått 6000,-i bot. De ser 
at de som ikke etterkommer bortvisningen ofte ikke er Oslo-tilhørende. 
I området Brugt. og Vaterland har det vært en 50 % nedgang i kriminalitet. Bortvisninger for 
åpenlys bruk av rusmidler har sunket mye – 5 % bortvisninger på sommer og 2-3 % på vinter. 
 
FHN: Opplever at det blir mindre oversiktlig med 20 grupperinger enn en stor, og minner om 
at sentrumssatsningen ikke gjør noe med enkeltmenneskers avhengighetsproblematikk. De 
opplever at det til stadighet er de samme personene som blir rammet (de uføretrygdede). 
De deler ut mye askorbinsyre. Etterspør erfaringer fra Stockholm. 
 
Prindsen: Har gjennomgående mer ledig kapasitet på akuttovernatting. For ambulant team 
har antall oppdrag gått ned. De har en økning i antall hjemsendelser og ser en betydelig 
økning i utdeling av røykefolie. Når det gjelder sprøyter så er antallet nesten det samme som 
2015. Feltpleien har færre pasienter, men flere konsultasjoner.  Tannhelsetilbudet vil framover 
bare være åpent på fredager, grunnet budsjett. 
 
Kirkens bymisjon: De har flere personer som de gir oppfølging. 24-sju deler ut mye 
medikamenter til personer som blir nektet å hente andre steder. På akuttovernattingene har de 
hatt 85 ulike nasjonaliteter. Safir har en økning i antall deltakere. Møtestedet har hatt en 
nedgang i antall besøkende. De er bekymret for aldersomrelaterte lidelser hos eldre 
rusavhengige. De ser en økning av personer med dårlig psykisk helse og de har sendt flere 
bekymringsmeldinger enn noen år tidligere. 
 
SPH: De har hatt en nedgang i antall henvendelser og har flere sårstell hjemme hos folk. De 
jobber mye i vakuumet mellom sykehus og hjemmesykepleie og har hatt en stor økning i 
medisinutlevering. (noe som kan ha sammenheng med at Ambulant team, Prindsen ikke 
lenger deler ut). De lurer på om ambulerende team SAA har medisinutdeling, og evt. til 
hvem? De ønsker seg bedre samarbeid med bydelene. 
Får sprøyter, folie og puck fra VEL. Kjøper inn kokekar, ascorbinsyre og filter av egne 
midler. Deler ut mye kanyler og hatt nesten en fordobling i antall i retur. Oppfordrer VEL til å 
dele ut komplett utstyrspakke! Deler også ut mer folie, samt folie og kanyler samtidig. De er i 
en situasjon der de kanskje må begynne å avvise henvendelser grunnet kapasitet. Er det eneste 
oppsøkende helsetilbud i Oslo. 
 
Frelsesarmeen: Stedet – opprettet i 2014. 
Feltpleien er mer besøkt når de har lege, og det er økning i antall konsultasjoner. Oppsøkende 
har hatt sporadisk aktivitet, oppsøkerne er de samme som er ansatt på 
akuttovernattingstilbudet. De har hatt en nedgang i antall besøkende på dagtid. De jobber mye 
med fokus på brukermedvirkning og ansvarliggjøring. De ser en utfordring hos de som har 



egen leilighet, men for lite oppfølging. De som jobber oppsøkende har fokus på disse. De har 
videre jobbet med kompetanseheving av de ansatte. 
 
Uteseksjonen: Tall (fra sommertellinger) bekrefter politiet sine tall. Ser en nedadgående 
tendens i antall nyregistreringer. Hadde 185 hjemsendelser. Ser at rusmiljøet trekker østover, 
og at det er færre personer i de åpne rusmiljøene. Jobber mye med fokus på sikkerhet. 
 
SSA: Færre overnattinger og mindre innsøkning til institusjonene. Ser at brukerne blir eldre 
og får et kompeks somatiske helseutfordringer. Antall gjengangere er på vei ned, og det 
samme gjelder antall utenbys de er i kontakt med. 
 
 
Til slutt: Fint om alle sender mail med åpningstider for påska 2014! 
 
 
 

 
 

 
 


