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SPØRSMÅL KNYTTET TIL ÅPNE RUSSCENER I OSLO SENTRUM 

 

I forbindelse med det videre arbeidet med rusmeldingen, er det ønskelig å få Velferdsetatens 

tilbakemelding på følgende problemstillinger:  

 

1. Det har vært en uttalt målsetting over mange år om at åpne russcener i Oslo sentrum skal 

brytes opp og nye russcener ikke skal etableres. For innbyggerne framstår dette som at man 

over tid bare flytter miljøene rundt: Slottsparken – Egertorget – Plata og til nå: 

Brugata/Storgata og videre mot Akerselva /Urtegata.  

Det er ønskelig med en vurdering av hvorvidt denne strategien har fungert etter hensikten. 

 

2. En konsekvens av at rusmiljøet flytter østover er at det gradvis trekker inn i bomiljøer i 

Gamle Oslo og Grünerløkka, ref. Stedsanalysen Grønland (oktober 2017). Det bes om en 

vurdering av  

a) den økte belastning dette påfører bomiljøet i området, og  

b) hvorvidt dette bidrar til økt salg/tilgjengelighet for dem som bor der – og dermed økt 

rekruttering. 

 

3. En av Politiets strategier innenfor satsingen mot de åpne rusmiljøene har vært i større grad å 

benytte bortvisning som en alternativ reaksjon til for eksempel anmeldelse. Imidlertid 

kommer det jevnlig tilbakemeldinger om at bortvisning overfor miljøene framstår som 

jaging, og mange mener at dette skaper ubehag og økt belastning på en gruppe som fra før 

av har mer enn nok av problemer. Det innvendes at 

a) Bortvisning skjer av helt uskyldige, men som kanskje «ser» litt rufsete ut, folk som 

politiet kjenner som tidligere rusavhengige osv, og som bare tilfeldigvis er i et område. 

b) Bortvisning kan skje muntlig, uten at vedkommende får beslutningen og dermed heller 

ikke blir registrert. 

c) Bortvisning skjer av rusavhengige på vei til/fra offentlige eller private hjelpetilbud. 

d) Bortvisning av grupper av mennesker fra et offentlig område kan komme i konflikt med 

grunnleggende menneskerettigheter. 

I forrige Statusrapport om Sentrumsarbeidet fra 2013 ble det innhentet tall fra Politiet 

knyttet til bortvisninger. Det bes om at det på nytt innhentes et tallmateriale på omfanget av 

bortvisning fra rusmiljøene, fordelt på områder der det er mulig, og en vurdering av - 
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avveid mot belastningen dette innebærer for utsatte grupper - om man oppnår ønsket 

resultat med bortvisningene. Det bes også om vurdering av hvordan tilbakemeldinger om 

opplevd ubegrunnet jaging kan videreformidles til politiet på en ubyråkratisk måte. 

 

4. Det at en rekke av de offentlige og private hjelpetilbudene overfor rusmiljøet er lokalisert i 

området Storgata/Brugata/Urtegata og sidegater, forsterker rusavhengiges tiltrekning til 

dette området. Det vises i Kunnskapsgrunnlaget under Kap 6.5 Vurdering av tilbudene i 

Oslo sentrum, og Kap 6.6 Flere tilbud i bydeler utenfor sentrum?, at flere tilbud bør bygges 

opp i bydelene utenfor sentrum, noe som også er et ønske fra brukere selv. Anbefalingen fra 

Kunnskapsgrunnlaget er videre at noen lavterskeltilbud bør beholdes i sentrum, som 

oppsøkende tjenester overfor ungdom/unge voksne, feltpleietjenester og væresteder. 

Samtidig anbefales det tydelig at også tilbud som utdeling av brukerutstyr og feltpleie bør 

kunne desentraliseres.  

Det bes om en vurdering av hvilke konkrete tiltak (kommunale, ideelle og frivillige) i Oslo 

sentrum som bør vurderes å flyttes. 

 

 

Vi ber om Velferdsetatens tilbakemelding innen 20.11.2017. 
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