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Sammendrag
Denne utredningen belyser fordeler og ulemper med et utendørs værested i Oslo. Det er hentet
inn erfaringer og kunnskap fra personer med ruserfaring, samt bruker- og
pårørendeorganisasjoner, fagfolk, forskning og erfaringer fra andre byer. I utredningen belyser
vi følgende spørsmål:
•

Vil etablering av utendørs værested bidra til mindre stigmatisering, økt verdighet og
bedre livskvalitet for personer med rusproblemer?

•

Vil etablering av et utendørs værested skape mer trygghet for befolkningen ved at
personer i de åpne russcenene har et eget sted?

I Oslo sentrum i dag er det tre områder som ofte betegnes som åpne russcener. Dette er
Brugata/Storgata, Vaterland og Urtegata. Det har eksistert åpne russcener i Oslo siden 1960tallet. Russcenen(e) har flyttet seg flere ganger, men hele tiden innenfor Oslo sentrum. Årsaken
til forflyttingene har i hovedsak handlet om at politiet har intervenert i disse områdene.
Det er flere personer som oppholder seg i de åpne russcenene om sommeren og omtrent en
tredjedel er tilreisende fra andre kommuner i Norge eller fra andre land. Faktorer som påvirker
omfang av åpne russcener er politiets tilstedeværelse og opphoping av lavterskeltilbud for
personer med rusproblemer i Oslo sentrum. Brukerundersøkelser viser at personer som
oppholder seg i de åpne russcenene først og fremst drar dit for å kjøpe/selge rusmidler. I tillegg
er det sosiale felleskapet viktig for mange. Antallet personer i de åpne russcenene som oppgir å
ha blitt utsatt for vold er høyt.
Forskning viser at europeiske byer har valgt ulike strategier for å forsøke å forhindre store åpne
russcener samtidig som man har utviklet lavterskel hjelpetilbud. Åpne russcener kan utgjøre stor
sjenanse for innbyggere som ferdes i disse områdene. Det er derfor viktig å finne tiltak som både
ivaretar behovene til de som bruker de åpne russcenene og innbyggerne i området generelt.
Aarhus og Bergen har valgt å etablere utendørs værested. Enkelte byer har valgt å samle
rusmiljøet til et definert område eller opprette brukerrom med flere fasiliteter som for eksempel
kafé, værested og helse- og sosialfaglige tilbud. God kapasitet og tilgjengelighet på
brukerrommene har vist seg å bidra til å redusere inntak av rusmidler i det offentlige rom.
Det er mange ulike synspunkter knyttet til fordeler og ulemper ved å opprette et utendørs
værested i Oslo. De åpne russcenene i Oslo består som tidligere nevnt av flere miljøer. Det er
usikkert om alle disse vil benytte et eventuelt utendørs værested. Et utendørs værested kan bli i
tillegg til de allerede eksisterende åpne russcenene. Personer med rusproblemer har som alle
andre et behov for en sosial arena og fellesskap, samtidig vil det være vanskelig å ha kontroll
over kjøp og salg av rusmidler i et slikt område. Mange vi har snakket med foreslår å ha ansatte i
tilknytting til et utendørs værested. Dette vil i så tilfelle medføre kostnader. I tillegg setter
dagens lovverk begrensinger til at noe slikt kan etableres hvis det foregår kjøp og salg av
rusmidler.
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1 Innledning
Høsten 2019 fremmet Aina Stenersen (F) og Julianne Ferskhaug (V) et privat forslag om «å finne
og utrede områder passende til et værested for rusavhengige i Oslo etter modell fra Nåleparken
Aarhus.». I bystyrets behandling ble det vedtatt å utrede et slikt værested.
På bakgrunn av vedtak i bystyret fikk Velferdsetaten følgende oppdrag fra Byrådsavdeling for
eldre, helse og arbeid 1:
«Bystyret ber byrådet levere en utredning, i tråd med de overordnede prinsippene i Strategisk
plan for rusfeltet, som drøfter argumenter for og imot et værested for personer med
rusavhengighet.»
På bakgrunn av det det private forslaget vurderes værested i denne sammenheng å være et
skjermet område utendørs.
Byrådsavdelingen ber med dette Velferdsetaten om å igangsette arbeidet med utarbeidelse av et
kunnskapsgrunnlag som bredt belyser fordeler og ulemper med et utendørs værested. Til grunn
må legges erfaringer og synspunkter fra:
-

Forskning, i den grad dette eksisterer
Andre byer som har prøvd ut utendørs væresteder/skjermede områder
Fagfolk, inkludert frivillige og ideelle organisasjoner, politi osv.
Folk med ruserfaring, samt pårørende-, bruker-, og interesseorganisasjoner og
eventuelle andre interessenter

1.1 Strategisk plan for rusfeltet
i 2018 vedtok bystyret strategisk plan for rusfeltet i Oslo kommune. Den strategiske planen
omtaler i liten grad direkte forholdene i Oslo sentrum, men den skisserer at det er et mål at
voksne i aktiv rus på sikt skal kunne nyttiggjøre seg av helsemessige og sosiale tilbud i bydelen
der de bor. Det gjelder både gjennom at egnede tilbud bygges opp i bydelene, og ved at den
enkelte blir motivert og ser seg tjent med å benytte tilbudene i bydel. Selv om tilbudene i
hovedsak skal gis i bydelene beskrives det at noen byomfattende lavterskeltilbud skal være
plassert i sentrum.
I den strategiske planen står det at: «Byrådet vil vri innsatsen fra institusjonsbaserte tilbud til
helseorientert hjelp med vekt på hjemmebaserte tiltak i lokalmiljøet, egen bolig med oppfølging
og tiltak som understøtter folks ressurser og egeninnsats. Somatiske, psykiske og rusrelaterte
helseforhold må i større grad ses i sammenheng. Byrådet ønsker at hjelpen skal bidra til flere
friske leveår for personer med rusproblemer og reduserer negative konsekvenser av problemene

1

Byrådsavdelingen har endret navn til Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester
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for den enkelte, familien og for samfunnet. Sentrumssamarbeidet skal fremover bygge opp under
vridningen mot flere desentraliserte tiltak og lettere tilgang til hjelp i bydelene der folk bor».
(Oslo kommune 2018:2)
Dette må forstås som at man ønsker å utvide tilbud i bydelene gjennom å desentralisere
lavterskeltiltak. Hvilken betydning dette på sikt vil ha for antall personer som oppholder seg i de
åpne russenene i Oslo sentrum er vanskelig å forutsi. Dette kan også avhenge av om man velger å
fortsatt ha like mange tilbud i Oslo sentrum som man har i dag, og ikke minst om personer i de
åpne russcenene bruker desentraliserte tilbud i bydelene. Her må det nevnes at omtrent en
tredjedel av de som oppholder seg i de åpne russcenene er bostedsregistrert i andre kommuner
enn Oslo eller er fra andre land.

1.2 Kunnskapsinnhenting
Det er benyttet flere ulike kilder i denne utredningen. En viktig del har vært å få innspill fra
personer med ruserfaring. Det har vært bred deltakelse fra bruker- og
pårørendeorganisasjoner, fagfolk, innbyggere i berørte områder, næringsliv, frivillige og ideelle
organisasjoner, politiet, forskere med mer. Se vedlegg 2 for oversikt.
Uteseksjonen i Oslo kommune har våren 2020 gjennomført en kartlegging i de åpne russcenene
etter en metode kalt Hurtig kartlegging og handling (HKH). Dette er gjort for å få innsikt i
brukernes opplevelser og meninger om disse scenene. Det er kartlagt årsaker til at personer
med rusproblemer oppsøker og oppholder seg i de åpne russcenene i Oslo sentrum. Rapporten
er basert på spørreundersøkelse og intervjuer av personer knyttet til russcenene og gjennom
konsultasjoner med fagfolk, næringsliv og politi med fler.
Uteseksjonen gjennomfører årlige sommertellinger av de åpne russcenene, noe de har gjort siden
2004. Dette presenteres sammen med relevante brukerundersøkelser om de åpne russcenene.
Det er innhentet erfaringer fra byer som har og har hatt tilsvarende utfordringer med åpne
russcener som Oslo. Arbeidsgruppen har vært på studiebesøk i Hamburg, København, Aarhus og
Zürich og sett på hvordan disse byene møter utfordringene med åpne russcener. Byene har valgt
ulike strategier, men en samtidig satsing på helse- og sosialfaglige tjenester og restriktive tiltak
er et kjennetegn. Det har i tillegg vært avholdt digitale møter med fagpersoner i København,
Aarhus og Bergen om samme tema.
Vi har forespurt fagfolk i de byene vi har besøkt om det har vært mulig å avholde møter med
brukerorganisasjoner. Dette har ikke latt seg gjøre. I Zürich og Hamburg finnes det ikke
brukerorganisasjoner. Vi har ved et tidligere besøk til Aarhus hatt møte med brukerorganisasjon i
Aarhus og fått omvisning i Nåleparken, som er et utendørs værested.
Det er ingen forskning som belyser utendørs værested spesifikt slik det defineres i oppdraget fra
byrådsavdelingen, men det finnes forskning og evalueringer om hvordan enkelte byer har valgt å
løse utfordringene som åpne russcener medfører.

8 • Værestedrapport • Velferdsetaten

I tillegg til relevant forskning, baserer denne rapporten seg på erfaringer fra og innhenting av
synspunkter fra personer med rusproblemer, fagfolk, politi, næringsliv og beboere i
sentrumsnære områder.

1.3 Sentrale begreper
I denne rapporten har vi valgt å bruke termen åpne russcener for ansamlinger av personer med
rusproblemer. En åpen russcene defineres som «et sted der det brukes og formidles illegale
rusmidler, og der personene er synlige for omgivelsene» (Grønnestad 2018:iii). Termen rusmiljø
bruker vi der vi beskriver relasjonelle faktorer i disse miljøene.
Så langt vi kjenner til er det kun to byer som har etablert tilrettelagte utendørs væresteder.
Aarhus har hatt et utendørs værested som benevnes som Nåleparken siden 2001. Bergen
opprettet et utendørs område, som de betegner som en møteplass, som ble åpnet januar 2020.
Innhenting av erfaringer fra disse stedene har vært viktig. Det er lite skriftlig materiale som har
beskrevet og evaluert Nåleparken i Aarhus og møteplassen i Bergen. Foruten disse er det noen
byer som aksepterer ansamlinger utenfor etablerte lavterskeltjenester. Det er tilfelle i både
Hamburg og København.

1.4 Særskilte forhold
Senvinteren og våren 2020 var spesiell på flere måter. For det første var temperaturene langt
høyere enn gjennomsnittlig i vintermånedene. Dette førte kanskje til at flere oppholdt seg i de
åpne russcenene enn det som hadde vært tilfelle i en kaldere vinter. Pågående veiarbeid i
Storgata hvor den største åpne russcenen har tilholdssted, gjorde at passasjene i Storgata var
trangere og plassen å oppholde seg på ble mindre.
Koronautbruddet medførte at planlagte rådslag og reiser ble endret og noe ble gjennomført ved
bruk av digitale plattformer. Smittevernhensyn gjorde at store deler av befolkningen i Oslo holdt
seg mer innendørs enn vanlig og det var mindre folk i gatene og på vei til og fra arbeid.
Ansamlingene i de åpne russcenene endret seg derimot lite, og disse ble mer synlige når mange
andre holdt seg hjemme.

1.5 Innhold i denne rapporten
I kapittel 2 beskriver vi de åpne russcenene i Oslo sentrum og hvilke tiltak som er igangsatt
tidligere. I tillegg til Oslo sin tilnærming gjennom sentrumsarbeidet presenterer vi en oversikt
over tjenestene Oslo kommune og private/ideelle organisasjoner har til personer med
rusproblemer i Oslo sentrum.
Kapittel 3 handler om det åpne rusmiljøet sett fra de som oppholder seg der sitt ståsted. Det er
gjennomført en rekke brukerundersøkelser med dette som tema. Som en del av denne rapporten
gjennomførte Uteseksjonen en kartlegging av personer som oppholder seg i de åpne rusmiljøene.
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Kapittel 4 inneholder en gjennomgang av relevant forskning på området. Så langt vi er kjent med
er det ingen forskningsrapporter eller prosjekter som spesifikt har forsket på utendørs
værested for personer med rusproblemer. Det er imidlertid til dels omfattende forskning som
drøfter tiltak som er effektive for å redusere åpne russcener, strategier for samordning og
samarbeid, årsaker til at åpne russcener etableres og hvilken betydning de har for de som
oppholder seg der, samt hvordan de innvirker på nærmiljø.
I kapittel 5 beskriver vi erfaringer fra andre byer og hvordan de har valgt å håndtere åpne
russcener. Samtidig som det er iverksatt tiltak for å redusere de åpne russcenene i mange byer,
er det bygget opp ulike tjenester til personer med rusproblemer. Erfaringer fra Bergen og
Aarhus som har utendørs væresteder beskrives.
Kapittel 6 er en gjennomgang av fordeler og ulemper med et utendørs værested i Oslo. Dette
baserer seg på en rekke rådslag og møter med aktuelle interessenter. En fullstendig oversikt
over disse finnes i vedlegg 2.
I kapittel 7 ser vi på om etablering av et utendørs værested er i tråd med dagens lovverk.

10 • Værestedrapport • Velferdsetaten

2 Åpne russcener i Oslo
2.1 Historikk
Det har eksistert åpne russcener i Oslo siden 1960-tallet, da den etablerte russcenen hadde
tilhold i Slottsparken. I den perioden var det hovedsakelig bruk av cannabis, men dette endret
seg på 1980-tallet da amfetamin og heroin, samt ulike psykofarmaka ble brukt. Siden den gang
har russcenen forflyttet seg flere ganger, men hele tiden innenfor Oslo sentrum. Blant annet har
russcenen vært i områdene Kirkeristen, Christian Fredriks plass («plata»), Skippergata og
Jernbanetorget. De siste årene har rusmiljøet oppholdt seg i Brugata og Storgata, hovedsakelig
utenfor Gunerius kjøpesenter.
I tillegg til ovennevnte russcene, har det over mange år vært omsetning og bruk av illegale
rusmidler langs Akerselva og i Vaterlandsområdet. De senere år har det også vært en russcene i
Urtegata, særlig på dagtid. Langs Akerselva og i Vaterlandsområdet omsettes det i hovedsak
cannabis og noe benzodiazepiner, mens det i Storgata og Brugata i hovedsak omsettes heroin,
amfetamin og benzodiazepiner. Det omsettes også metadon og subutex som i utgangspunktet er
LAR-medikamenter.
Årsaken til at russcenene har forflyttet seg gjentatte ganger har i hovedsak handlet om at
politiet har intervenert mot området rusmiljøet har oppholdt seg i. Hver gang dette har skjedd
frem til 2010, har russcenen blitt etablert et annet sted i sentrum (Skretting et al 2006). Politiet
og kommunen besluttet i 2011 å iverksette en vedvarende innsats for å oppløse de åpne
russcenene. De påfølgende par årene hadde politiet en kontinuerlig og synlig tilstedeværelse,
som medførte at det ikke ble etablert en ny russcene et annet sted. Det var fortsatt mange
personer med rusproblemer i Oslo sentrum, men ikke konsentrert på et lite område som man
kunne betegne som en russcene. Etter de første årene nedskalerte politiet sin synlige
tilstedeværelse og russcenen reetablerte seg i Storgata og Brugata.
Storgata/Brugata er i dag det klart største, åpne møtestedet for kjøp og salg av rusmidler, i
tillegg til å være en sosial arena for de som oppholder seg der (Uteseksjonen 2019). Antall
personer i dette miljøet har variert og de siste årene har det økt i omfang. Miljøet karakteriseres
av åpenlys kjøp, salg og bruk av rusmidler. I vedlegg 3 er det et kart som viser de åpne
russcenene og lavterskeltiltak i Oslo sentrum.
Uteseksjonen har gjennomført årlige sommertellinger 2 av rusmiljøene siden 2004. Generelt viser
tellingene at det er flere personer som oppholder seg i den åpne russcenen på sommeren, hvorav
omtrent 30-40 prosent er tilreisende fra andre kommuner i Norge. Størsteparten av disse
kommer fra nærliggende kommuner, men det er også mange fra andre steder i landet.
Omfanget av de åpne rusmiljøene i sentrum øker i følge Uteseksjonens sommertellinger (figur 1).
2

Uteseksjonen sommertellinger
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Gjennomsnittlig antall personer i de åpne rusmiljøene i Oslo sentrum
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Samlet gjennomsnittstall for telling gjennomført i de åpne russcenene i Oslo 2004-2019 (2004-2006 bare telt 0-25år) og
med Urtegata i 2017-2019. Sommertellingene gjennomføres i juni, juli og august.

Som figuren viser var det en markant nedgang fra 2010 til 2011/2012. Dette kan sees i
sammenheng med iverksettingen av sentrumsarbeidet og herunder politiets kontinuerlige synlige
tilstedeværelse. Videre viser oversikten at det var mindre variasjoner fra 2011 til 2016 for
deretter å øke markant i 2017. Denne økningen har fortsatt fra år til år siden 2016. Politiets
synlige tilstedeværelse var omfattende de første årene i sentrumsarbeidet, men innsatsen ble
redusert og etter hvert avsluttet som en egen enhet og eget satsningsområde. Det økte fraværet
av politiet de senere år, samsvarer med økningen i de åpne russcenene. Dette viser at politiets
tilstedeværelse har en tydelig effekt på antallet som oppholder seg i og i tilknytning til de åpne
russcenene.

2.2 Innsatser i de åpne rusmiljøene
Det har over mange år blitt iverksatt innsatser overfor de åpne russcenene i Oslo sentrum. Et
kjennetegn ved mange av innsatsene frem til 2002 var at det i hovedsak var politiet som
iverksatte innsatsene og de bar preg av å være aksjoner over kortere tid, helt ned til noen uker.
Som tidligere nevnt har de fleste innsatsene medført at russcenen har reetablert seg i andre
områder i sentrum. Dette kan knyttes til at aksjonene har vært kortvarige og at det ikke har vært
en samordnet innsats mellom helse- og sosialfaglige tiltak og kontrolltiltak.
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To tidligere innsatser: «Tiltaksplan for alternativer til rusmiljøene i Oslo sentrum» og
«Trygghet for alle i Skippergata»
I 2002 opplevde Oslo kommune og Oslo politidistrikt omfattende og økende utfordringer med de
åpne rusmiljøene. I denne perioden var rusmiljøet lokalisert på det som betegnes som «plata»
(området ved Christian Fredriks plass). Det ble avholdt et møte med flere ansvarlige
departement hvor problematikken ble diskutert. Som en følge av denne dialogen, ble det
utarbeidet en tiltaksplan der hovedmålet var å etablere ulike alternativer til rusmiljøene.
Hovedelementene i tiltaksplanen var:
•

Styrking av eksisterende tiltak

•

Etablering av nye tiltak

•

Etablerings av samarbeidsprosjekter

«Trygghet for alle i Skippergata» kom i 2006 og bygde videre på tiltakene i planen fra 2002, men
hadde større fokus på utfordringene i Skippergata og nærliggende områder.
Sentrumsarbeidet
I juni 2011 iverksatte Oslo kommune handlingsplanen for sentrumsarbeidet. Handlingsplanens
overordnede mål er å oppløse åpne russcener i Oslo sentrum. Bakgrunnen for handlingsplanen
var de utfordringene som man også tidligere hadde erfart med åpenlys omsetning og bruk av
illegale rusmidler. Dette omhandlet også bekymring for mindreårige og unge voksne tilknyttet
russcenene, enslige mindreårige asylsøkere som var involvert i salg, omfang av personer med
rusproblemer og samtidig alvorlige psykiske helseproblemer, samt en økning i pågående salg på
Jernbanetorget. I sentrumsarbeidet ble ansvaret mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt
fordelt ved at kommune har ansvar for helse- og sosialfaglige tjenester, mens politiet har
ansvaret for kontrolltiltakene.
Sentrumsarbeidet har sin faglige forankring i SERAF 3 (1/2011) sin rapport som beskriver
arbeidet andre europeiske byer har gjort knyttet til å oppløse åpne russcener og hvilke faktorer
som kjennetegner innsatsene i byene. Rapporten beskriver likhetstrekk mellom byene som
vurderes å være de viktigste fokusområdene for å redusere eller oppløse åpne rusmiljøer. Dette
omhandler deriblant kombinasjon av hjelpe- og omsorgstiltak og kontrolltiltak, samarbeid og
tilpasning av rollene mellom politiet, helse- og sosialfaglige ansatte og brukerne for gjensidig
respekt. Videre dreier det seg om tilgjengelighet til lavterskeltiltak som substitusjonsbehandling.
I tillegg var politiets kontrolloppgave med å forhindre at russcener fikk reetablere seg sentralt 4.
Sentrumsarbeidet har arbeidet med å iverksette og opprettholde innsatsene fra helse- og
sosialfaglige tiltak og kontrolltiltak. Til tross for en økning i antallet som oppholder seg i de åpne

3
4

Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF)
Forskningsrapporten blir ytterligere beskrevet i kapittel 4.
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russcenene i Oslo sentrum de senere år, er det flere positive endringer. Samarbeidet mellom
politiet, kommunen, ideelle organisasjoner og brukerorganisasjoner har utviklet seg over tid og
aktørene betrakter i dag samarbeidet som godt. Det innebærer ikke at alle slutter opp om det
overordnede målet om å oppløse de åpne russcenene, men samarbeidet om enkeltpersoner og
tiltak som eksempelvis utdeling av brukerutstyr har økt. Videre er det en økt forståelse for
hverandres roller og man ser hvordan man bedre kan utfylle hverandres tjenestetilbud. Dette har
blant annet medført konkrete samarbeidsprosjekter, som eksempelvis etableringen av Radius
der Uteseksjonen og Kirkens Bymisjon gir flere unge under 25 år aktivitetstilbud.
Som et ledd i utviklingen av sentrumsarbeidet ble det startet opp et samarbeidsforum der
relevante aktører møttes hver uke. Møteintervallet er nå annenhver uke. Møtet har som hensikt å
bedre koordinere arbeidet rettet mot personer som oppholder seg i sentrum og benytter ulike
lavterskeltiltak, ha en gjensidig informasjonsutveksling, drøfte aktuelle problemstillinger og se
på løsninger tiltakene selv kan iverksette. Aktørene som deltar per i dag er Oslo politidistrikt,
Oslo kommune, spesialisthelsetjenesten, ideelle organisasjoner og brukerorganisasjoner 5.

2.3 Lavterskeltilbud i Oslo sentrum
Det er en rekke lavterskeltilbud i Oslo sentrum, hvorav de fleste er lokalisert innenfor et
begrenset område (se kart i vedlegg 3). Dette er tiltak driftet av både Oslo kommune og av
ideelle og frivillige organisasjoner. Konsentrasjonen av lavterskeltiltak i Oslo sentrum er
medvirkende til at personer med rusproblemer oppholder seg i disse områdene. Dette er
tilsvarende erfaringer man har fra andre byer i Europa. Dette er et dilemma, og en
tilbakevendende diskusjon da det er nærliggende å ha slike tilbud der personene faktisk
oppholder seg samtidig som man ønsker å unngå åpne russcener og større ansamlinger knyttet
til omsetning og bruk av illegale rusmidler. En evalueringen av tiltakene i Skippergata beskriver
dette dilemmaet: «Opprettelsen av sentrumsnære tiltak ikke bidrar til å holde
rusmiddelmisbrukere unna sentrum – tvert i mot – siden mange av værestedene, helsetilbud og
utdeling av brukerutstyr er lokalisert i sentrum» (Olsen og Skretting 2006:105).
Oslo kommune
Prindsen mottakssenter i Storgata tilbyr tjenester innenfor smittevern (som utdeling av
brukerutstyr og vaksinering), feltpleietjenester, brukerrom, oppfølgingstjeneste,
akuttovernatting og hepatitt C-klinikk. Målgruppen ved Prindsen mottakssenter er voksne over
18 år med omfattende rusbruk. Mange har tilleggsutfordringer, som somatisk og psykisk
helseproblematikk, ustabil bosituasjon, og økonomiske og sosiale vansker.
Oslo kommune etablerte en ordning med sprøyterom 1. februar 2005, først som ledd i en
prøveordning og deretter fra 2009 som en ordinær tjeneste. 1. januar 2019 ble
sprøyteromsloven endret til brukeromslov med tilhørende brukerromsforskrift. Denne endringen
åpnet opp for bruk av flere stoffer og inntaksmåter. På Brukerrommet inntas rusmidler under
5

Oppramsing av aktørene
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trygge og hygieniske omgivelser og ved tilsyn av helsepersonell. Brukerrommet har kapasitet på
åtte plasser for injeksjoner samtidig. I tillegg skal det åpnes for fire plasser til inhalering av
rusmidler. Besøksgjennomsnittet er på omtrent 100 besøk daglig. Det ble registrert 935 unike
brukere i 2019 og dette er en økning på nærmere 80 personer siden 2018. Flere personer må
avvises ved porten og flere forlater køen på grunn av lang ventetid som skyldes sprengt
kapasitet eller at tilbudet tidvis må stenge på grunn av overdoser, vold, trusler, e.l.. Flere av de
som avvises gir utrykk for at de oppsøker nærliggende parkeringshus, portrom og parker for å
innta rusmidler. Stengte dører er dermed medvirkende til at det dannes ansamlinger utenfor og
rundt mottakssenteret.
Mottakssenteret deler ut brukerutstyr til injisering eller røyking av illegale rusmidler. Det er
daglig mellom 300 og 500 personer som henter brukerutstyr fra mottakssenteret.
Uteseksjonen er kommunens oppsøkende tjeneste i Oslo sentrum for innbyggere og tilreisende i
utsatte miljøer. Målgruppen er alle aldersgrupper, men med et særlig fokus på unge opp til 25 år.
Uteseksjonen har patruljer ute i sentrum hver dag og kveld hele året, og har de siste årene hatt
et særskilt fokus på Brugata/Storgata. Formålet med innsatsen er å komme i kontakt med, og
tilby oppfølging til de som ønsker det. Oppfølging består av både akutt hjelp og lengre
oppfølgingsløp, med et mål om å koble på lokalt hjelpeapparat der det er hensiktsmessig.
Gjennom sin tilstedeværelse har Uteseksjonen oversikt over de åpne russcenene både når det
gjelder hvem som oppholder seg der, antall, hva som foregår i områdene og aktuelle
utfordringer.
Tiltak driftet av ideelle og frivillige organisasjoner
Det finnes et mangfold av tilbud i Oslo sentrum for personer med rusmiddelproblemer og andre
med utfordrende livssituasjoner drevet av frivillige/ideelle organisasjoner. Flere av tiltakene
drevet av frivillig sektor mottar betydelige tilskuddsmidler fra Oslo kommune gjennom
tilskuddsordningen til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialsektoren i Oslo. De
største aktørene i Oslo sentrum er Blå Kors, Stiftelsen Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen. I
tillegg mottar blant annet Sykepleie på hjul (Fransiskushjelpen), Evangeliesenteret og
Maritastiftelsen, tilskuddsmidler til ulike tilbud i sentrum rettet mot personer med
rusmiddelproblemer.
De fleste av organisasjonene har primært Oslo kommunes innbyggere som målgruppe, men
personer som er utenbys eller migranter oppsøker tilbudene i varierende grad.
De fleste lavterskeltiltakene har skadereduserende fokus, der formålet er å tilby hjelp uten at
det er en betingelse å være rusfri. Mange av tiltakene har også tilbud om matservering.
Flere av tiltakene har utfordringer med ansamlinger utenfor sine tilbud. Dette handlet blant
annet om utfordringer med omsetning og bruk av illegale rusmidler. Erfaringsvis er det behov for
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tilstedeværelse av politi for å redusere problemomfanget, på samme måte som i arbeidet med å
løse opp de åpne russcenene.

2.4 Oppbygging av desentraliserte tjenester
Desentralisering har vært et av målene i sentrumsarbeidet siden oppstart i 2011. I Strategisk
plan for rusfeltet i Oslo kommune er dette et av satsningsområdene, noe som synes å ha medført
raskere etableringer av desentraliserte tiltak som eksempelvis aktivitetshus og væresteder,
samt helse- og sosialfaglige tiltak som RusFact i bydelene.
Gjennom utarbeidelse av institusjonsplan for Oslo kommune ble det gjennomført en kartlegging
av oppbygging av tiltak i bydelene (Velferdsetaten 2020). Ut fra tilbakemeldingene fra bydelene
fremkommer at ni bydeler har dreid virksomheten for å imøtekomme føringene i strategisk plan i
større eller mindre grad. Seks bydeler gir tilbakemelding om at de per i dag ikke har tilstrekkelig
boliger og/eller tjenester for å imøtekomme føringene.
Ni bydeler har planer om eller har opprettet aktivitetssenter og/eller værested. Flere av disse
tjenestene er bygget opp i samarbeid mellom bydeler og flere har frivillige og ideelle
organisasjoner som samarbeidspartnere. Videre er de fleste bydelene godt i gang med å
opprette eller planlegge oppfølgingstjenester og/eller ambulerende team. Syv bydeler har eller
skal etablere Rus-FACT i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, tre bydeler er i gang med et
forprosjekt, mens fem bydeler ikke har et slikt tilbud. Seks bydeler har boliger med bemanning
til målgruppen, hvorav tjenestene i fire bydeler har bemanning på dagtid mens to bydeler også
har bemanning på kveld og helg. Bydelene gir gjennomgående tilbakemelding om at det er behov
for ytterligere boliger og tjenester til målgruppen. Dette kommer særlig tydelig frem når det
gjelder oppfølgingstjenester på kveld og helg samt samlokaliserte og bemannede boliger. Syv
bydeler har også opprettet tilbud knyttet til nærmiljøarbeid og/eller bomiljøarbeid. Dette for å
sikre at både målgruppen og innbyggerne skal kunne bo trygt og godt i felles nabolag.
Bydelenes rapportering i Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid for 2019 viser stor variasjon i
bydelene når det gjelder årsverksinnsats, vurdering av egne tjenester, og hvilke tjenester som er
etablert for å ivareta målgruppen. Selv om variasjonene er store er det en positiv utvikling å
spore gjennom tilbakemeldingene om hva som bygges opp i bydel.

2.5 Utendørs værested i et sentrumsperspektiv
Til tross for systematisk arbeid over tid og planer om å reduseres den åpne russcenen har man
ikke lykkes i å forhindre åpne russcener i Oslo sentrum over enn lengre periode enn et par år (jf.
sommertellinger fra Uteseksjonen i perioden 2011-2013). Faktorer som påvirker omfang av åpne
russcener er politiets tilstedeværelse og opphopning av lavterskeltilbud for personer med
rusproblemer i et avgrenset geografisk område i Oslo sentrum. Videre tilsier erfaringene at
enkeltstående lavterskeltiltak også kan resultere i åpne rusmiljøer. I tillegg vil desentraliserte
lavterskeltiltak kunne påvirke omfanget av russcenene i Oslo sentrum.
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Erfaringer over mange år tilsier at det er utfordrende å løse opp de åpne russcenene i Oslo og at
det krever en langsiktig plan og arbeid hvor helse- og sosialfaglige tiltak og kontrolltiltak
kombineres. Samtidig viser både tidligere rapporter og beskrivelser per i dag, at åpne russcener
ikke kun preges av omsetning og bruk av illegale rusmidler, men også av annen kriminalitet som
vold, trusler, ran og tyveri. I tillegg er det en rekke personer med rusproblemer som oppholder
seg i disse områdene som samtidig har alvorlig psykisk helseutfordringer. Dette innebærer at
arbeid rettet mot åpne russcener uavhengig av om målet er å oppløse russcenene eller etablere
et utendørs værested, vil måtte involvere både helse- og sosialfaglig innsats og kontroll for å
ivareta både fysisk og psykisk helse til de som oppholder seg i områdene.
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3 Det åpne rusmiljøet sett fra brukernes ståsted
Det er gjort flere kartlegginger blant personer som oppholder seg i de åpne russcenene i Oslo
sentrum. Det er gjennomført brukerundersøkelser i det åpne rusmiljøet i 2011, 2016, 2017 og
2020. I april og mai 2020 hadde Prindsen mottakssenter en spørreundersøkelse blant personer
som kom for å hente brukerutstyr i smittevernsluka. Temaet for undersøkelsene var å kartlegge
botilhørighet, boform og behov for å oppsøke Oslo sentrum for kjøp og salg av rusmidler. Som et
ledd i oppdraget med denne utredningen gjennomførte Uteseksjonen en Hurtig Kartlegging og
Handling (HKH) om den åpne russcenen i Brugata og Storgata våren 2020. Hvorfor personer
oppholder seg i Oslo sentrum var et av de sentrale temaene i denne.
Ingen av undersøkelsene omhandler utendørs værested særskilt. Det er allikevel vesentlig å ha
kunnskap om hvorfor personer oppsøker de åpne russcenene i vurdering av et utendørs
værested. Dette vil gi indikasjoner på hvordan et slikt område kan komme til å bli brukt og hvilke
eventuelle behov personer i målgruppen har for et slikt værested.

3.1 Hvorfor oppsøker personer med rusproblemer Oslo sentrum?
I en undersøkelse gjennomført av Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) i 2005 der
man intervjuet et stort antall brukere som oppsøkte den sentrale sprøyteutdelingen i Oslo i
perioden 1993-2004, fant man at opp mot halvparten av brukerne hadde hatt inntekter fra salg
av narkotika siste fire uker (Bretteville-Jensen 2005). I rapporten antas det at det er et lite antall
”rene” selgere på gata, de aller fleste selgerne var også brukere av illegale rusmidler. Kjøp og
salg av rusmidler i et illegalt marked er i seg selv en faktor som skaper negative rammer for
miljøet. Opparbeiding av gjeld, trusler og vold er ofte en del av et illegalt marked. Tilbud og
etterspørsel, kjøp og salg vil ha betydning for relasjonene mellom aktørene i det åpne rusmiljøet,
og mange av aktørene vil på et eller flere tidspunkt oppleve utrygghet, overgrep, ran eller vold.
I rapporten «De åpne russcenene i Oslo sentrum – sett fra brukernes perspektiv» i 2011
undersøkte Rusmiddeletaten (nå Velferdsetaten) hvorfor brukerne oppsøker Oslo sentrum. Målet
med undersøkelsen var å innhente kunnskap fra brukerne som oppholder seg i Oslo sentrum om
hva de mener er hensiktsmessige måter å tilnærme seg arbeidet med å redusere de negative
konsekvensene av det åpne rusmiljøet. Hensikten var å få økt kunnskap om det åpne rusmiljøet i
Oslo sentrum sett fra brukernes ståsted. Fokus var i tillegg hvordan man kan unngå store åpne
rusmiljøer (Rusmiddeletaten 2011). Undersøkelsen foregikk ved at 15 kommunale og
private/ideelle tjenestesteder gjennomførte spørreundersøkelsen blant sine brukere.
Det var totalt 329 personer som besvarte undersøkelsen. Nærmere 60 % svarte at de oppsøkte
de åpne russcenene i Oslo sentrum daglig eller oftere. Tre fjerdedeler av de som besvarte
undersøkelsen var menn. Cirka 80 prosent var folkeregistret i Oslo, og 45 prosent oppga at de
bodde i egen bolig.
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Undersøkelsen viser at opplevelsen av det åpne rusmiljøet i Oslo ikke er ensartet blant de som
oppsøkte det. Respondentene opplevde at rusmiljøet i Oslo sentrum på den ene siden var preget
av samhold og vennskap, men også av utrygghet, vold, stjeling og «bøffing» 6. Flere understreket
at opplevelse av samhørighet, vennskap, trygghet og tilhørighet var viktig for dem.
Den aller viktigste grunnen til at respondentene oppsøkte miljøet var kjøp og salg av illegale
rusmidler. Nærhet til lavterskeltiltak og det å treffe andre i rusmiljøet var andre faktorer
respondentene oppga (Rusmiddeletaten 2011).
Det ble gjennomført brukerundersøkelser ved feltpleien, smittevern og sprøyterommet på
Prindsen mottakssenter i 2016 og 2017. Hensikten med disse undersøkelsene var å få bedre
kjennskap til hvem brukerne av helsetjenestene ved Prindsen var og kartlegge behov med mål om
å kunne gi bedre tilpassede tjenester. Alle som var innom i smittevernsluka, sprøyterommet
og/eller feltpleien i løpet av en bestemt uke ble spurt om å delta i undersøkelsen. Det var 344
personer som deltok i brukerundersøkelsene 2016 og 237 personer i 2017 7.
I begge undersøkelsene var om lag tre av fire av de som besvarte menn. Halvparten av de spurte
oppgir at de mottar substitusjonsbehandling. En av tre oppga å være utenbysboende i 2017,
andelen var noe lavere i 2016. Over halvparten av de spurte i 2017 oppgir at de har egen eid
eller leid bolig. Omlag 20 prosent av de spurte bodde ved institusjon mens om lag like stor del
oppga å være uten fast bopel. Om lag 10 prosent av de som besvarte spørreskjema var 25 år
eller yngre. De aller fleste av de som besvarte spørreundersøkelsen hadde kontakt med
hjelpeinstanser, aller flest med NAV og/eller fastlege. I snitt hadde respondentene kontakt med
2,5 hjelpetiltak hver.
De som besvarte undersøkelsene fortalte at kjøp og salg av narkotika var en av hovedgrunnene
til at de oppsøkte Oslo sentrum. Hente og levere brukerutstyr var også oppgitt som grunn. Andre
årsaker var for å møte venner, benytte seg av mattilbudene eller lavterskeltilbudene i Oslo
sentrum.
I april og mai 2020 gjennomførte Prindsen mottakssenter spørreundersøkelse blant personer
som hentet brukerutstyr ved smittevernsluka. I april var det 1 494 personer som svarte på et
eller flere spørsmål i undersøkelse, mens det i mai var 946. Dette er ikke nødvendigvis unike
personer da mange henvender seg til smittevernsluka flere ganger i løpet av en uke. Målet med
undersøkelsene var blant annet å få informasjon om bosted og bostedstilhørighet og om hvorfor
de oppsøker de åpne rusmiljøene i sentrum.
To av tre oppgir at de er bostedsregistret i Oslo, mens over 20 prosent er bosatt i annen
kommune. De resterende er enten uten fast bopel, vet ikke eller ønsker ikke å svare på
6

Salg av «bøff» beskrives som en uekte vare, en vare som utgir seg for å være et produkt det ikke er.

7

Årsaken til at det var færre respondenter i 2017 ble å oppgitt å kunne ha sammenheng med at

sprøyterommet og smittevernsluken hadde opplevd en periode med mindre besøk, og brukerne snakket om
«herointørke».
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spørsmålet. Tre av fire oppgir at de har egen bolig, mens 15 prosent har plass på institusjon. De
resterende ønsker ikke å svare på spørsmålet. Tre av fire oppgir at de må til Oslo sentrum for å
kjøpe rusmidler.
Frelsesarmeen gjennomførte brukerundersøkelse ved Fyrlyset og feltpleien i mars 2019
(Frelsesarmeen i samarbeid med Opinion 2019). Undersøkelsen samsvarer i stor grad med
kartleggingene ved Prindsen mottakssenter. 81 prosent av de som besvarte oppgir å ha
bostedtilhørighet i Oslo. Omtrent en tredjedel oppgav at de kommer til sentrum for å kjøpe/selge
rusmidler den siste måneden. Det har vært utfordringer med at mange samles utenfor Fyrlyset,
både i og utenfor åpningstiden. På spørsmål om dette svarer litt under halvparten at de synes
noe bør gjøres for å bedre miljøet utenfor. Forslagene for å forbedre utemiljøet er at ansatte er
mer tilstede utenfor og gir tilsnakk til personer som forsøpler/lager støy/inntar rusmidler, samt
at de selv er med på å rydde søppel. 12 prosent oppgir at de skulle ønske at politiet var oftere
tilstede i gaten utenfor tiltakene, mens to av tre synes Oslo burde laget et «fristed» for bruk av
rusmidler i sentrum.

3.2 Hurtig kartlegging og handling i den åpne russcenen 2020
Uteseksjonen gjennomførte en kartlegging våren 2020 8. Målgruppen for karleggingen var
primært personer som oppholder seg i Storgata/Brugata og som gjennom dette tar del i det
åpne rusmiljøet. Den overordnede målsettingen var å samle kunnskap om årsaker til at personer
oppholder seg der og hvilke alternativer til dette de ser for seg.
Følgende ble kartlagt:
•

Informasjon om omfang av personer med rusproblemer i Storgata/Brugata

•

Hovedårsaker til at personene oppholder seg i området

•

Fordeler og ulemper, samt utfordringer med å være der

•

Informasjon om hvor personene tilknyttet dette rusmiljøet ellers oppholder seg og hva
som skal til for at de benytter andre steder

Uteseksjonen spurte personer som oppholdt seg Storgata/Brugata om å delta i undersøkelsen.
Til sammen var det 51 personer som svarte på hele eller deler av undersøkelsen. I tillegg ble det
gjennomført kvalitative intervjuer av seks personer.
Av respondentene på spørreundersøkelsen oppgir en tredjedel at de ikke tilhører Oslo kommune.
De er enten folkeregistret i en annen kommune eller kommer fra et annet land. Dette samsvarer
med tall fra Prindsen mottakssenters kartlegging «Bydels- og kommunetilhørighet april og mai
2020». Uteseksjonens tall for mai 2020 viste at 35 prosent av de som fikk oppfølging hadde
utenbys tilhørighet.

Hurtig Kartlegging og Handling (HKH) ble utviklet av KoRus Vest – Bergen i samarbeid med Utekontakten i Bergen fra
2001. HKH bygger på kartleggingsmetoden Rapid Assessment and Response (RAR) som har blitt brukt for å kartlegge
folkehelsespørsmål i flere land.
8
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Det ble også spurt om hvor man har sovet den siste uken. Der svarer over halvparten at de har
egen bolig. En av fire har bodd hos venner eller familie, og litt under en av fem har sovet på et
lavterskeltilbud eller vært i behandling. Tre respondenter svarte at de har sovet utendørs i en
eller flere netter siste uken.
To av tre av de spurte svarer at de er i Storgata/Brugata mer enn tre ganger i uka, og en av fem
er i området flere ganger om dagen. De oppgir også at selv om flere ønsker å oppholde seg i
området så kort som mulig ender de ofte opp med å tilbringe flere timer der. Dette sammenfaller
med observasjoner og rapportering fra Uteseksjonen. De fleste oppgir å være i området mellom
kl. 12.00-21.00. Det kan være sesongvariasjoner med tanke på årstid og miljøet er større i
sommerhalvåret. På spørsmål om hovedårsaken til at personer oppsøker Storgata/Brugata,
svarer tre av fire at de kommer for å kjøpe og selge rusmidler. En av fem oppgir at hovedårsaken
til at de oppsøker området er for å treffe andre/venner og bruke rusmidler sammen med andre.
I intervjuene har dette blitt mer utførlig beskrevet. Gjennomgående bekrefter intervjuene at
Storgata/Brugata er et område for kjøp og salg. Det poengteres at når man først er i området
gjør man også andre ting. Det sosiale trekkes frem som en viktig faktor etter kjøp og salg. Det
forklares at når man først er i sentrum, hender det man henter mat, eller rent utstyr fra Prindsen
eller Kirkens bymisjons tiltak 24sju. I spørreundersøkelsen oppgir en av fem at de også benytter
et eller flere lavterskeltilbud som følge av at de er i Storgata/Brugata.
Den åpne russcenen – markedsplass og sosial arena
Et rusmiljø som i lengre perioder får være i fred, byr på muligheter for å tjene penger gjennom
blant annet salg av rusmidler, heleri og tyveri. Et rusmiljø kan også være attraktivt fordi det gir
noe man ikke finner ellers i samfunnet. Det gir mulighet for å skape identitet, selvrespekt og
mestring. Brukere av rusmiljøet i Storgata/Brugata trekker frem manglende trygghet som en
utfordring. Det er ikke nødvendigvis slik at de selv bruker ordet trygg eller utrygg, men det er
snakk om vold, bevæpning, trusler.
Uteseksjonens kartlegging viser at de fleste brukere selv oppgir at de er i området mellom kl.
12.00-21.00. Det er åtte av ti som svarer at de føler seg trygge i området før kl. 18.00. Fra kl.
18.00 til midnatt er det litt under halvparten som ser det som trygt, og fra midnatt er det tre av
ti som opplever området som trygt. Gjennom intervjuene forklares dette med at det er mer
utrygt på sent kveld/natt. Det beskrives en økt voldsrisiko, høyere konfliktnivå og det nevnes
grupperinger som raner personer fra miljøet. Faktorer som skaper konflikt og uønsket atferd er
beskrevet som brudd på normene i miljøet. Dette er ofte omtalt som intern justis i andre
sammenhenger.
På spørsmål om hvilke normer som blir brutt og som utløser konflikt, er det én faktor som skiller
seg ut. Det er fire av fem som mener salg av «bøff» oftest utløser konflikt. I tillegg til at man
taper penger, kan uekte varer inneholde ukjente stoffer som kan være svært helseskadelig ved
bruk. Det faktum at rusmarkedet er en illegal økonomi gjør at det er få handlingsalternativ annet
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enn vold i forbindelse med kjøp og/eller salg av «bøff». Videre svarer halvparten at provoserende
atferd og inndriving av gjeld er faktorer som utløser konflikter. Høyt rusnivå og abstinens er også
utløsende faktorer.
I undersøkelsen er det spurt om man har vært vitne til vold siste måneden i Storgata/Brugata. En
av fire svarer ja på dette. Vold er i denne sammenheng definert som slag, spark og bruk av våpen.
Halvparten har svart at de har vært vitne til vold mer enn én gang i perioden. På spørsmål om
man selv har blitt utsatt for vold i Storgata/Brugata siste måneden oppgir en av fem ja, en gang.
Av de spurte oppgir også en fjerdedel at de har utøvd vold. Tallene kan indikere at det er et
mindre antall personer som står for mye av volden i området.
Det ble spurt om bevæpning som i denne sammenhengen er definert som stikkvåpen, slagvåpen,
pistol eller elektrovåpen. Tre av ti svarer at de er bevæpnet, og nesten utelukkende er det egen
sikkerhet som oppgis som grunn til dette. Av de som svarer at de ikke bærer våpen oppgis flere
grunner. Det gjentagende svaret er at personer ikke vil ha våpen på seg, og mener dette ikke er
greit, lov eller av andre grunner unødvendig. Det ble også spurt om hvor mange personer de tror
bærer våpen. Tallet er noe høyere og indikerer at omtrent halvparten bevæpner seg.
På spørsmål om hva som skal til for at man heller bruker tilbud/tiltak i sitt nærmiljø, gis i
hovedsak tre ulike svar som har like stor oppslutning.
•

Tilgang på rusmidler/medisiner i lokalmiljøet der man bor og at det finnes et lokalt
marked hvor man kan kjøpe og selge rusmidler. Sammen med tilgang på
rusmidler/medisiner må utdeling av rent brukerutstyr, brukerrom, feltpleie og
matutdeling også tilbys lokalt.

•

En tredjedel sier de ønsker (for dem) riktig medisiner foreskrevet fra lege og- eller
substitusjon, som vil fjerne behovet for å oppsøke et rusmiljø. Det er også pekt på at
enkelte ønsker bedre hjelp fra hjelpeapparatet. Av de som spesifiserer hvilken type hjelp
det dreier seg om, nevnes oppfølging og hjelp med bolig samt et bedre ettervern etter
behandling.

•

En av tre mener de må bli rusfri for ikke å oppsøke Storgata/Brugata.

I 2013 gjennomførte Uteseksjonen en HKH om unge voksne, en kartlegging av aldersgruppen 1825 år i Oslo sentrum. 37 personer i denne aldersgruppen deltok i spørreundersøkelsen, i tillegg
ble seks personer ble intervjuet. Også denne kartleggingen viser at tilgang på illegale rusmidler
er den viktigste årsaken til at personer i aldersgruppen oppsøker sentrum(Uteseksjonen 2013). I
tillegg opplever de at lavterskeltilbudene i Oslo sentrum er nyttig.

3.3 Utendørs værested sett ut fra et brukerperspektiv
Undersøkelsene viser at personer som oppsøker og oppholder seg i den åpne russcenen først og
fremst drar dit for å kjøpe/selge rusmidler. Dette oppgis å være hovedgrunnen i alle
undersøkelser hvor man har spurt personer som oppholder seg i de åpne russcenene. Dette
betyr at scenen først og fremst er en markedsarena for illegale rusmidler. Slike scener bærer
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preg av en illegal økonomi noe som kan innebære økt innslag av vold og trusler. Miljøet i den åpne
russcenen har også positive faktorer som å være en sosial arene og skape tilhørighet for den
enkelte.
De åpne russcenene i Oslo er ikke bare en arena for Oslo-borgene. Omtrent en av tre som
oppholder seg der kommer fra andre kommuner i Norge.
Disse faktorene har betydning dersom man oppretter et utendørs værested som har som mål å
erstatte de eksisterende åpne russcenene. Ut fra hvordan personer gir uttrykk for at de benytter
de åpne russcenene i dag er det grunn til å anta at et slikt område blir en arena for kjøp og salg
av rusmidler. Dette vil sannsynligvis være hovedårsaken for at personer vil ønske å bruke et slikt
område. Mekanismene i en illegal økonomi vil i tillegg medføre uro, utrygghet og vold. Hvis man
lar et slikt område utvikle seg «i fred» vil disse uheldige mekanismene sannsynligvis bli større.
Det er derfor videre viktig å vurdere sikkerhet/trygghet for de personene som vil oppholde seg
der og hvilke kontrollmekanismer/tilstedeværelse av politi og annet personell som er viktig.
Samtidig er det å ha en sosial arena og fellesskap viktig, og dette er en av årsakene til å oppsøke
en åpen russcene. Flere har ønske om å ha et sted hvor man kan være i fred og skjermet fra
offentligheten. I tillegg har nærhet og lett tilgang til lavtersketjenester betydning.
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4 Forskning og utredninger
Så langt vi er kjent med er det ingen forskningsrapporter eller prosjekter som spesifikt har
forsket på utendørs værested for personer med rusproblemer. Det er imidlertid til dels
omfattende forskning som drøfter tiltak som er effektive for å redusere åpne russcener,
strategier for samordning og samarbeid, årsaker til at åpne russcener etableres og hvilken
betydning de har for personer som oppholder seg der samt hvordan de innvirker på nærmiljø.
Det er særlig tre tematiske forskningsområder som har fått oppmerksomhet:
•

Konsekvensen av samordnede koordinerte strategier, hvor kontroll og hjelpetiltak
integreres i en felles innsats mot åpne rusmiljøer.

•

Effekten av skadereduserende tiltak i vid forstand, og som en del av tiltakene både for
brukerne og for innbyggerne

•

Brukernes hverdagsliv i åpne russcener. Hvilken funksjon har åpne russcener for
brukerne?
(Lundeberg et al 2014:20)

I tillegg til dette er det forskningsrapporter som tematiserer hvordan rusmiljøer innvirker på boog nærmiljø.
Forskningsbasert kunnskap om åpne russcener er en viktig kunnskapskilde for å vurdere
konsekvenser av å tilrettelegge for utendørs værested, med tanke på hvilke positive og negative
konsekvenser et slikt sted kan ha for brukere og innbyggere.

4.1 Russcener i europeiske byer
European Monitoring Centre for Drug an Drug Addiction (EMCDDA) oppsummerte i 2015
europeiske byers ruspolitikk knyttet til åpne russcener. Byene har ulike strategier når det
gjelder tilrettelegging av helse- og sosialfaglige tilbud som substitusjonsbehandling,
lavterskeltjenester og oppsøkende tjenester. De åpne russcenene varierer med tanke på
synlighet, størrelse og på hvilke steder/lokasjoner de befinner seg. I enkelte byer er de åpne
russcenene konsentrert i ett område av byen, mens i andre byer er det forskjellige miljøer i ulike
områder av byen. I mange byer har de åpne russcenene endret karakter, og det er enkelte byer
som samtidig har en stor russcene og flere mindre rusmiljøer 9. Russcenene kan variere ut fra
hvilke rusmidler som benyttes, inntaksmåter, alder og nasjonalitet til de som oppholder seg der.
Rusmiljøene tiltrekker seg i varierende grad personer som ikke bruker, men kun selger illegale
rusmidler.
De europeiske byene har utviklet ulike tilnærminger med tanke på skadereduserende tiltak og
tilrettelegging for gode bymiljø. Behandlingstilbudene med blant annet substitusjonsbehandling,

9

Paris, Praha og København er eksempler på byer der de åpne russcene endret seg fra å være konsentrert i

ett område, til å spre seg til ulike områder.
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lavterskeltjenester, helse- og sosialfaglig lavterskeltjenester, botilbud og akuttovernattingssteder og utdeling av brukerutstyr er utviklet og styrket. Mange europeiske byer har opprettet
brukerrom 10. I flere byer tilbys i tillegg til legemiddelassistert behandling, også heroinassistert
behandling. I enkelte byer er det opprettet sentre som foretar rusmiddeltesting for å sjekke
styrke og kvalitet av rusmidlene 11. Politiet har iverksatt ulike kontrolltiltak, som blant annet
innebærer ytterligere tilstedeværelse, bortvisning og sanksjonering.
De fleste åpne rusmiljøene har nærhet til et sentralt trafikknutepunkt som hovedjernbanestasjon
eller lignende. I tillegg til dette er nærhet til lavterskel helse- og sosialtjenester vanlig.
Rapporten fra EMCCDA (2015) konkluderer med at ved å sentralisere tjenestetilbudene i
bykjernen, har dette som konsekvens at mange brukere samles i bykjernen.

4.2 Samordnede og koordinerte strategier
Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) undersøkte i 2011 hvordan fem byer i Europa
arbeidet for å redusere problemer knyttet til åpne russcener (Waal m fl 2011). Byene som ble
undersøkt var Amsterdam, Lisboa, Wien, Frankfurt og Zürich. Disse byene ble valgt fordi de til
dels har lykkes med å redusere eller oppløse åpne russcener. Forskerne fant at i alle byene med
større ansamlinger av personer med rusproblemer som brukte og solgte illegale rusmidler, har
dette ført til destruktive miljøer for brukerne, og til plager og vansker for omgivelsene. De åpne
russcenene ble selvforsterkende negative faktorer i byene, og det var stor bekymring for
nyrekruttering til illegalt rusmiddelbruk. Erfaringene tilsier at problemene økte inntil man
utviklet en samlet plan med hjelpetiltak og alternative lavterskeltiltak, inklusive brukerrom på
den ene siden, og aktive kontrolltiltak med bortvisning, sanksjoner og hjemsending av personer
som ikke hadde bostedsadresse i byen på den andre siden. Løsningen slik den blir presentert i
rapporten lå i langsiktige og koordinerte planer med en kombinert innsats bestående av både
hjelpetiltak og kontrolltiltak.
Rapporten konkluderte med at byene som lyktes med å redusere de åpne rusmiljøene gjorde
følgende (Gjersing m.fl. 2011:99):
•

Lykkes i å kombinere kontrolltiltak og hjelpe- og omsorgstiltak

•

Lykkes i å endre og gjensidig tilpasse rollene til politiet, hjelperne og brukerne

•

Utviklet høy tilgjengelighet til lavterskeltiltak, som regel gjennom metadonprogrammer,
men også gjennom å etablere brukerrom, sprøyteutdeling og andre lavterskeltiltak.

•

Lykkes i å stenge eller aktivt forhindret at åpne narkotikamiljøer fikk utvikle seg

•

Gjort en varig aktiv innsats for at de ikke skulle blomstre opp igjen

10
Det var i 2017 mer enn hundre brukerrom i til sammen 66 byer i ti land: Sveits, Tyskland, Nederland, Norge, Frankrike,
Luxemburg, Spania, Danmark, Australia og Canada. Det ble i 2018 planlagt å åpne brukerrom også i Dublin og Glasgow
(EMCCDA 2018)
11
I 2017 ble det rapportert om 31 tjenester for rusmiddeltesting i 20 land i Europa (Eide og Clausen 2019).
Helsedirektoratet har bedt SERAF om å utarbeide en oppsummering av eksisterende forskning på feltet og annen
kunnskap om testing av rusmidler for brukere av illegale stoffer (ibid)
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•

Foretrukket spredt bruk og salg av narkotiske stoffer i motsetning til at det skulle
foregå på konsentrerte områder

•

Utviklet en grunnleggende aksept av brukerne, også dem som ikke evnet eller ville
stoppe bruken av ulovlige rusmidler

•

Aldri tillatt destruktiv atferd, og utviklet en dialog med brukerne som innebar å sette
krav til dem

•

Nulltoleranse for ordensforstyrrelse, men likevel å utvikle toleranse for brukerne selv,

•

Utviklet metoder for sameksistens mellom samfunnet og brukerne av illegale stoffer

Felles tilnærming og innsats
Andre forskningsrapporter viser også at mangel på samordning og lite samarbeid mellom politi
og hjelpetiltak har vært et problem (Lundeberg 2017, Houborg 2018). Tverrsektorielle
samarbeidsformer og møteplasser er med på å sørge for mer helhetlig håndtering for å bidra til
trygge byområder for personer med rusproblemer og for befolkningen som helhet. Samhandling
mellom hjelpe- og kontrollapparat kan imidlertid være utfordrende å få til i praksis, blant annet
på grunn av kultur- og profesjonsforskjeller som kommer til uttrykk ved forskjeller i mandat og
samfunnsoppdrag.
Forskning på de åpne russcenene fra Sveits og København viser at holdninger hos politi og
hjelpetiltak endres ved samordnet innsats (Lundeberg 2017). I Sveits begynte politiet å integrere
flere hjelpe- og omsorgsoppgaver i sitt arbeid, og hjelpetiltakene begynte i økende grad å
integrere kontrolloppgaver. Forskning fra København viser hvordan politiets rolle ble endret
overfor personer i det åpne rusmiljøet på Vesterbro. Fra harde til mer myke virkemidler hos
politi, samtidig som hjelpetiltakene i større grad integrerte kontrolltiltak i sin innsats. Dette viser
også forskning fra Amsterdam og Rotterdam, der man har gått fra steile fronter, til samarbeid
og opplevelse av felles ansvar for å løse problemene (ibid).
Samarbeid kan føre til mange positive endringer for brukerne, men det er også en risiko for at
brukerne opplever å havne i en situasjon der brukerne er på den ene siden og hjelpe- og
kontrollapparatet på den andre (ibid). Det er også utfordringer knyttet til at politi både har rolle
som myndighetsutøver og sosialarbeider. I Zürich er dette løst ved å opprette en egen tjeneste:
Security Intervention Prevention (SIP) der de ansatte har oppfølgingsoppgaver og
kontrolloppgaver overfor brukerne, i tillegg til å bidra til trygghet for både brukere og publikum.
Publikum, brukere, næringsliv, politi og tjenesteapparat kan ta kontakt med SIP dersom de ser
personer med behov for oppfølging og ved situasjoner de opplever utfordrende og/eller
skremmende.
Felles innsats fra hjelpe- og kontrollapparatet kan føre til at brukerne opplever kontroll som
viktigere enn hjelp og således mister tillit (Lundeberg og Mjåland 2014). Brukermedvirkning som
tilrettelegger for god informasjon og treffsikre tiltak for å tilby hjelp, kan bidra til å redusere
dette (ibid).
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Politiets rolle – reaktiv eller proaktiv?
Erfaringer fra Bergen viser at før stenging av Nygårdsparken hadde politiet en reaktiv rolle som i
stor grad knyttet seg til tilstedeværelse når det oppsto hendelser eller ved gitte tidspunkt.
Miljøet i Nygårdsparken ble uoversiktlig og det vokste frem ulike miljøer med selgere og brukere.
Det var mye vold og uønskede hendelser i miljøet (Lundeberg 2017). Etter stenging av
Nygårdsparken var politiet i langt større grad proaktive og synlige. Dette for å sikre at ikke en ny
åpen russcene etablerte seg eller at den gamle ble reetablert. Politiet hadde en egen
innsatsstyrke som det var lett for næringsliv og publikum å benytte for å få kontakt med politiet i
ulike situasjoner. Politiets synlighet var i følge forskningsrapporten med på å skape legitimitet og
trygghet i befolkningen (ibid).
Erfaringene fra Bergen tyder på at dersom politiet har en reaktiv og repressiv tilnærming med
lite tilstedeværelse, så er sannsynligheten for at åpne russcener tiltrekker seg ulike grupper,
deriblant også grupperinger som kun selger illegale rusmidler større (Lundeberg 2017). I
Nygårdsparken førte dette med seg mer vold og farlige situasjoner, - noe som også gjorde at
befolkningen forøvrig holdt seg borte fra området. Personer fra omkringliggende kommuner og
utenlandske personer oppsøkte miljøet. Noen fordi de bruker rusmidler, andre for å selge, - og en
del for å gjøre begge deler. Mange brukere etterlyste politiets tilstedeværelse for å sikre
trygghet i miljøet.
Evaluering av innsatsen til politiet da Nygårdsparken ble stengt, viser at politiets reaksjonsmåter
med mye kontroll, bøtelegging og bortvisning kan ha vært med å bidra til at brukergruppen
opplevde ytterligere marginalisering (Lundeberg 2017). Mange av brukerne hadde omfattende
erfaring med strafferettsapparatet, de fleste hadde vært i fengsel og opplevd ulike former for
politikontroll. Negative erfaringer med politi kan skape motstand og uvilje, som igjen kan få
konsekvenser ved senere møter med politiet. «Det generelt økte kontrollnivået og bortvisningene
spesielt bidro til å forsterke den individuelle skamfølelsen og opplevelse av å være annerledes og
mindreverdig» (Lundeberg 2017:106). Opplevelsen av å bli bortvist og ekskludert fra å oppholde
seg i et område de hadde tilhørighet til, opplevdes å forsterke opplevelsen av å være annerledes
og mindreverdig. Opplevelse av at politiet forskjellsbehandlet personer innad i miljøet og mellom
miljøet og øvrig befolkning, bidro til mistillit.
Politi og rettsvesen kan påvirke voldsnivået på flere måter (Lundeberg 2017: 176)
•

Proaktivt arbeid: patruljering og tilstedeværelse kan bidra til mindre vold, blant annet for
å unngå for mye oppmerksom og lavere terskel for anmeldelse

•

Aktiv politiinnsats kan på den andre siden forstyrre narkotikaøkonomien og
konkurranseforholdene mellom selgere, øke ustabiliteten i markedet og risikoen for å bli
tatt og dermed øke konkurransepreget vold i kamp om posisjonene.
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Alternativ til åpne russcener
For å forebygge at miljøet etablerer seg steder der man finner det lite hensiktsmessig at de
oppholder seg – for eksempel i bomiljø, i nærhet til skole og barnehage, viser erfaringer fra
andre europeiske byer at det er en fordel at politi og andre kan henvise til andre og mer
hensiktsmessige oppholdssteder. I Zürich har man valgt å etablere flere innendørs væresteder
med brukerrom, og personer som benytter illegale rusmidler blir bedt om å benytte disse
fasilitetene. Zürich har ingen aksept for at brukerne oppholder seg andre steder – selv om
værestedene ikke holder åpent hele døgnet. I Hamburg er det vurdert som hensiktsmessig å
tillate ansamlinger utenfor værestedene som inkluderer brukerrom. I Aarhus har de etablert
utendørs værested på et tidligere industriområde, og etablering av næringsvirksomheter og
boliger har dermed kjent til værestedet i forkant av at de har etablert sin virksomhet. I Bergen er
utendørs værested etablert i tilknytning til MO Gyldenpris, som er plassert i nærhet til
næringsvirksomhet og i utkanten av boligområder.

4.3 Skadereduserende tiltak og andre hjelpetilbud
Skadereduksjon er en viktig strategi for å forebygge og håndtere rusproblematikk. Det er gjort
mye forskning på effekten av ulike skadereduksjonstiltak, slik som utdeling av brukerutstyr,
sprøyterom/brukerrom og lavterskelsubstitusjonsbehandling. Skadereduserende tiltak har god
effekt når det gjelder å forebygge sykdom, tilby enkel helsehjelp og etablere kontakt med andre
tjenester.
DeBeck (2012) har publisert resultater fra en stor kanadisk studie, som viser at tid brukt på
sosialisering i åpne russcener hadde statistisk signifikant sammenheng med begrenset tilgang på
et privat sted å oppholde seg. Bedre boligsosiale tilbud kan være med å redusere rusrelatert
aktivitet knyttet til åpne russcener. Samtidig viser undersøkelsen fra Bergen at over 60 prosent
av brukerne som oppholdt seg i det åpne rusmiljøet svarte at de hadde egen eller leid
leilighet/hus (Lundeberg 2017). Det betyr at bolig alene ikke er tilstrekkelig for at personer med
rusproblemer oppsøker de åpne russcenene.
Bedre tilgang på lavterskel jobbtiltak viser også å redusere den kriminelle aktiviteten knyttet til
de åpne russcenene (DeBeck m.fl 2011).
I forskningsrapporten til Waal m.fl (2011) der strategien om åpne russcener i fem europeiske
byer analyseres, fremkommer det at byene som har klart å redusere problemene med åpne
russcener har opprettet ulike former for sosiale tjenester og tilgjengelige lavterskel
helsetjenester. Opprettelse av værested som kan tilby meningsfulle aktiviteter, lavterskel
substitusjonsbehandling og brukerrom vurderes å ha hatt positive effekter for å redusere
problemene knyttet til ansamlinger, deriblant overdoser.
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Helse- og sosialfaglige tilbud inkludert bolig og arbeid kan ikke alene påvirker størrelsen på åpne
russcener. Gjennomgående ser det ut til at det er forskningen tilsier at hjelpetilbud må eksistere
sammen med restriktive tiltak for å ha effekt (Waal 2011).
Sentralisering av tjenester
Houborg og Holdt (2018) beskriver og analyserer sameksistensen mellom lokalsamfunn og
stoffmiljø på Indre Vesterbro i København. Indre Vesterbro har i flere årtier vært hjemsted for
Nord-Europas største åpne russcene. Stoffrelaterte aktiviteter setter sitt preg på bybildet i
dette området. Politiet har tidligere rettet innsatsen mot å fjerne miljøet, uten at det har lykkes.
Det er to «stoffintagelsesrum» (brukerrom) i dette området. Disse har bidratt noe til å redusere
problematikken med utendørs bruk av rusmidler, men samtidig bidrar også tilbudene til at en
åpen russcene fortsatt befinner seg i området. Konsentrasjon av lavterskeltjenester til personer
med rusproblemer i et område, bidrar til å forsterke den åpne russcenen. Vi kan trekke en
parallell til Oslo der en stor del av lavterskeltilbud til personer med rusproblemer befinner seg i
et geografisk lite område i Oslo sentrum.

Oppbygging av tjenester – reduksjon av åpne russcener?
Etter stenging av Nygårdsparken, og før utendørs værested ble opprettet i Bergen, var det
økende antall besøk ved lavterskeltiltakene. Videre var det flere som søkte seg inn til
rusbehandling, med unntak av LAR der det var en liten nedgang (Lundeberg 2017). Ett av målene
i handlingsplanen i Bergen var å legge til rette for at rusbehandling ble lettere tilgjengelig og
tilgjengelig for flere. Samtidig etablerte Bergen kommune nye forsterkede botiltak og flere
boliger er fremskaffet gjennom Housing first og ordinær søknad om kommunal bolig.
Til tross for disse positive endringer, viser undersøkelsen av brukertilfredshet for de personene
som oppholdt seg i tunnelen ved MO Gyldenpris at de ikke opplevde å få lettere tilgang til hjelp
og oppfølging. Dette kan ha sammenheng med at de som oppholdt seg i tunnelen ikke dro nytte
av tiltakene, og/eller at de som hadde fått bolig og/eller behandling ikke lenger oppholdt seg i
miljøet. For enkelte kan det også være slik at de har fått tilbud bolig og/eller vært til behandling,
men at dette ikke har gitt mestring- og endringsutvikling som den enkelte har ønsket.
På den andre siden har de som har oppholdt seg i tunnelen, nærhet til MO Gyldenpris, og dette
har gjort tunnelen til en mer attraktiv russcene (ibid). I tunnelen har imidlertid oppsøkende
tjenester og andre hjelpetiltak vært lite tilstede. Oppsøkende arbeid har sammen med politi vært
vesentlig i de europeiske byene som har lykkes med å redusere åpen russcener (Waal 2014).

4.4 Brukernes hverdagsliv i åpne russcener
De åpne russcenene har betydning for de som oppholder seg der. I doktoravhandlingen «Benken»
søkes det svar på spørsmålet om hva det er som får personer til å bli værende på de åpne
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russcenene til tross for det harde miljøet der. Avhandlingen er en etnografisk studie av et åpent
rusmiljø i en mellomstor norsk by.
Benken er både en markedsplass for kjøp og salg av rusmidler, men også en sosial møteplass for
de som oppholder seg der (Grønnestad 2014). Det var cirka 70 til 80 personer som hadde
tilknytning til dette miljøet. Følelsen av verdighet var en sentral funksjon for å være der, samtidig
som miljøet ga en opplevelse av gruppetilhørighet. Det handlet blant annet om å oppleve seg
selv som verdige mennesker. Selv om stedet er synlig for omgivelsene opplevde de seg ikke som
beglodd, fordi personer som passerte unngikk å se direkte på de som oppholdt seg der. De blir
nærmest «usynlige». Dette stemmer overens med beskrivelsen i Vesterbro, København. Det er
ikke bare rusmidlene som trekker personer med rusproblemer til Vesterbro. Det er også å bli
anerkjent som den man er, og et sted hvor man dermed kan unngå stigmatisering (Houborg
2018).
På den andre siden viser undersøkelsen fra tunnelen i Bergen at 40 prosent av de som oppholdt
seg i de åpne russcenene hadde blitt utsatt for vold siste måned, og 73 prosent hadde vært vitne
til vold. Over halvparten av kvinnene oppgav at de hadde blitt voldtatt minst en gang i rusmiljøet.
I to av tre tilfeller skjer volden i det offentlige rom, og tunnelen ble utpekt som det stedet der
volden først og fremst skjedde. Brukerne oppgir at det var et mer aggressivt miljø i tunnelen, der
politi var mindre tilstede og området var lite oversiktlig. Mangel på tilstedeværelse av
utenforstående i en bortgjemt del av byen, bidro til mangel på formell og uformell kontroll.
Den viktigste årsak til vold oppgis å være inndrivelse av narkotikagjeld. Andre årsaker knyttet
seg til rusmidlenes påvirkning av psykisk tilstand og egenskaper med brukeren. Flere brukere
oppgir imidlertid at de var glad for at politiet lot dem i fred.

4.5 Utendørs værested i et forskningsperspektiv
Forskningen viser at byer har valgt ulike strategier for å forsøke å forhindre store åpne
russcener. Etablering av hjelpetilbud i nærheten av åpne russcener utgjør et paradoks, fordi de
også bidrar til å forsterke opprettholdelse av disse scenene. Det er mange mekanismer som
trekker personer med rusproblemer til slike scener. De er attraktive både som salgs- og
kjøpsarenaer samtidig som de tilbyr et sosialt miljø og kan gi en viktig gruppetilhørighet. Det er
grunn til å anta at etablering av utendørs værested vil bidra til at personer som i dag oppholder
seg i de åpne russcenene vil benytte utendørs værested. Avhengig av hvilke kontrolltiltak som
iverksettes, vil stedet være både en omsetningsarena og en sosial arena.
Åpne russcener og atferden rundt disse som blant annet åpenlys bruk av rusmidler, kjøps- og
salgs aktiviteter og problemer med håndtering av brukerutstyr kan utgjøre en stor sjenanse for
innbyggere som ferdes i disse områdene. Det er derfor viktig å finne tiltak som både ivaretar
behovene til de som bruker de åpne russcenene og innbyggerne i området generelt. Utendørs
værested kan bety at scenen forflyttes mer eller mindre til et gitt område, og at sjenanse for
befolkningen reduseres både med tanke på åpenlys bruk av rusmidler og forsøpling.
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5 Erfaringer fra andre byer
Europeiske byer har valgt ulike strategier for å redusere og motvirke de negative konsekvensene
av åpne russcener. Samtidig som det er iverksatt tiltak for å redusere de åpne russcenene er det
bygget opp ulike tjenester til personer med rusproblemer. I figuren nedenfor har vi forsøkt å vise
et spekter av ulike strategier.
Toleranse- eller

Tilrettelagt utendørs

Innendørs værested

buffersone

værested

med utendørs

Omsetting og bruk av

Omsetting og bruk av

illegale rusmidler.

illegale rusmidler.

Inne: brukerrom, helse-

Fysisk tilrettelegging:

Ingen fysisk tilrettelegging

Fysisk tilrettelagt:

og sosialfaglige

brukerrom, helse- og

av området, og ingen

benker, levegg, tak.

tjenester, værested.

sosialfaglige tjenester,

tilknytning til helse- og

Fysisk plassering: Bergen

Ute: omsetning og bruk

værested

sosialfaglige tjenester.

i tilknytning til MO

av illegale rusmidler,

Fysisk plassering: noen

Varierende grad av

senter, Aarhus ikke i

delvis skjermet område

byer har flere og

oppsøkende tjenester i

tilknytning til værested.

Personalet har innsyn til

desentraliserte

området. Politi utfører

Politi utfører ordinære

sonen. Politi: patruljerer

væresteder.

ordinære tjenester knyttet

tjenester knyttet til ro og

randsonen oppsøker

Politi: tilkalles ved

til ro og orden.

orden.

området ved behov.

behov

Innendørs værested
Bruk av illegale

toleransesone

rusmidler.

Utendørs med liten involvering

Innendørs med helse- og

av hjelpeinstanser, repressive

sosialarbeidere tilstede, politi

tiltak fra politi

blir tilkalt ved behov

Strategiene kan sees på som et kontinuum fra å tilby et område der personer i den åpne
russcenen kan oppholde seg, til at man har etablert innendørs væresteder med ulike tjenester
hvor det også tillates småskala kjøp og salg av rusmidler. I enkelte byer aksepterer man en åpen
russcene i utvalgte områder, mens i andre har man flyttet russcenen innendørs. Utenfor disse
områdene, enten de er utendørs eller innendørs, tillates oftest ikke ansamlinger som
karakteriseres som åpne russcener.
I det videre vil vi ved å vise til andre byer, beskrive de fire tilnærmingsmåtene.

5.1 Toleranse- eller buffersoner
Flere byer har gjort forsøk med å ha avgrensede områder hvor man tillater ansamlinger av
personer med rusproblemer. Dette er blant annet forsøkt i Wien og i København.

Velferdsetaten • Værestedrapport • 31

Wien 12
I Wien ble det et økende problem med bruk av illegale rusmidler på slutten av 80-tallet, og
problemene eskalerte ytterligere på 90-tallet. Det eksisterte flere mindre åpne russcener i byen.
De åpne russcenene skapte offentlig debatt, og politikerne samlet seg om strategien
«zusammenleben» som skulle bidra til å redusere skader og forebygge offentlig forstyrrelser.
Det ble opprettet «zones of tolerance». Først var det flere slik soner, men gradvis ble flere
tjenester etablert og repressive tiltak satt inn for å løse opp miljøene (Waal 2014). Parken
Karlplatz var den siste sonen der man tillot at 40 til 50 personer med rusproblemer kunne
oppholde seg samtidig. Det ble estimert at rundt 1 000 personer oppsøkte parken og brukte
området. Utenfor sonen tillot man kun ansamlinger av fire til fem personer. Oppsøkende
tjenester arbeidet i og rundt sonen, og sonen ble overvåket av politiet. Ingen helse- og/eller
sosialfaglige tilbud ble gitt i området, dette for å ikke gjøre området mer attraktivt slik at det
ville tiltrekke seg enda flere personer med rusproblemer. Det var ikke tillatt å bruke/injisere
rusmidler i sonen, så offentlige toaletter, kjøpesentre og lignende i nærheten ble brukt til inntak
av rusmidler.
Erfaringene fra Karlplatz viste at det var vanskelig å finne balanse mellom for mye kontroll og
restriksjoner på den ene siden og for mye toleranse på den andre. Da området skulle
rekonstrueres og ombygges i 2010 ble det vurdert at stedet ikke fungerte etter hensikten, og
det ble stengt. Utbygging av tjenester i form av sosiale tjenester og «shelters» ble prioritert.
Målet med strategien var at alle skal få behandling, ingen er «ikke-behandlingsbare», og
behandlingen skal forebygge at personer bruker illegale rusmidler. Samarbeid mellom sosiale
tjenester og politi ble styrket. Politiet hadde en viktig rolle med å påse at brukerne ikke
reetablerte seg i eller rundt parken.
København

13

På Indre Vesterbro i København har mange personer med rusproblemer samlet seg og utgjort en
stor åpen russcene. Fra 1990 og frem til 2008-2009 var politiets strategi å forsøke å fjerne
rusmiljøet eller i det minste å redusere synligheten gjennom å gi personer med rusproblemer
forbud mot å oppholde seg i området. Denne innsatsen skjedde samtidig som at man etablerte en
rekke hjelpetilbud. Innsatsen bidro imidlertid ikke til å fjerne den åpne russcenen.
Fra 2008 endret man derfor strategi der samarbeid mellom politi, København kommune og
sivilsamfunnet var viktige bærebjelker for å skape en mer samordnet innsats. Målsettingen har
vært å forbedre sameksistensen mellom den åpne russcenen og lokalsamfunnet. Det ble etablert
to brukerrom i området, i henholdsvis 2013 og 2016. Målet med brukerrommene var både å gi et
helsetilbud til personer med rusproblemer, men også å minske belastningen, utrygghet og
ubehag for innbyggerne i området. Det største Brukerrommet H17 har åpent nesten hele døgnet.
Det er kun stengt mellom kl. 11.00-13.00. I 2019 etablerte de et skjermet utendørs område i
12
13

Wien hadde 1 897 000 innbyggere i 2017
København hadde 1 295 685 innbyggere i 2017
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tilknytting til H17. Fokus er å invitere brukerne inn, og gjennom dette bygge grunnlag for
relasjoner samt gi sosial- og helsefaglig tilbud. Erfaringsmessig ser det ut til at dette har bidratt
til å redusere den åpne russcenen i området. Man har også økt fokus på brukerinvolvering og et
tett samarbeid med politiet.
Den danske brukerromsloven forutsetter at politiet ikke skal konfiskere illegale rusmidler i
området i umiddelbar nærhet av brukerrommene. Det lokale politiet har tolket dette til å gjelde
hele Indre Vesterbro, og i dagligtale omtales området som «buffersonen». Politiet er tilstede i
området for å opprettholde ro og orden og skape trygghet både for innbyggerne og personer
med rusproblemer.
Brukerrommene har vært en suksess i den forstand at dette har ført til mindre inntak av
rusmidler i det offentlige rom, selv om dette fremdeles er til sjenanse for innbyggerne (Houborg
e.al 2018). Imidlertid har det ikke ført til mindre forsøpling av brukerutstyr eller til mindre
ansamlinger av personer med rusproblemer. Gjennom innbyggerundersøkelser fremkommer at
flere opplever en forverring av situasjonen. Dette antar man økte ved etablering av det andre
brukerrommet i området. Dette har medført at flere/nye personer med rusproblemer drar til
Indre Vesterbro for å benytte tilbudene. Igjen fører det til at det er lettere å få kjøpt illegale
rusmidler der (ibid). Til tross for at brukerrommene har skapt et bedre tilbud, både helse- og
sosialfaglig, har ikke de negative konsekvensene av åpne russcener blitt borte.

5.2 Utendørs værested
Så langt vi er kjent med er det kun i Aarhus og Bergen man har etablert og tilrettelagt for et
område med utendørs værested. Utendørs værested etter modell fra Bergen og Aarhus
innebærer at man har etablert et fysisk tilrettelagt, avgrenset område hvor personer i de åpne
russcenene kan oppholde seg. I Bergen har man valgt å kalle det skjermede området for en
møteplass, mens i Aarhus betegnes området som «Nåleparken».
Aarhus 14
Nåleparken i Aarhus ble opprettet i 2001. Hovedårsakene til opprettelsen var problemer med
ansamlinger av personer med rusproblemer rundt Klostergården midt i Aarhus sentrum.
Nåleparken er et skjermet område plassert i Sydhavn i Aarhus og ligger i cirka ti minutter
gangavstand fra Aarhus sentrum. Det er lite boligbebyggelse i nærheten og området har
hovedsakelig industribebyggelse.
Nåleparken er delvis inngjerdet og er tilrettelagt med sitteplasser, levegger, avfallsdunker og et
toalett. Når man er inne i Nåleparken har man oversikt over personer som er på vei inn til
området og det er også flere utganger. Brukere og brukerorganisasjoner har kommet med
innspill til utforming av området.

14
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Det er ingen helse- eller sosialfaglige tjenester direkte tilknyttet parken, samt ingen form for
«adgangskontroll» som forhindrer for eksempel unge å oppholde seg der. Noen hundre meter
unna ligger et innendørs værested og ansatte derfra tar jevnlige besøk til Nåleparken. I tillegg
har Aarhus oppsøkende tjenester som patruljerer i området. Man antar at det er cirka 75 unike
personer som bruker Nåleparken, og åtte av ti er menn. Noen bruker stedet daglig, mens andre
er innom av og til. Det er sjeldent observert at mindreårige oppsøker og har tilhold i Nåleparken.
Aarhus hadde et brukerrom som var plassert i sentrum av byen. I 2019 ble brukerrommet flyttet
til samme område av Aarhus som Nåleparken. Bakgrunn for flytting av brukerrommet var
ansamlinger av personer rundt Klostergården. I forbindelse med flyttingen ble kapasiteten på
brukerrommet utvidet og det er i dag seks plasser for injisering og seks plasser forbeholdt
røyking/inhalering av rusmidler. Brukerrommet er åpent fra kl. 08.00 til kl. 15.00 alle dager.
Aarhus har flere tilbud til personer med rusproblemer i Sydhavn, deriblant Nåleparken,
brukerrom og væresteder. Det vurderes av kommunen at det er nyttig å ha disse tjenestene i
samme område. Generelt har dette medført at færre personer benytter andre offentlige
områder til inntak av rusmidler og det er mindre forsøpling. Personer som bruker rusmidler i det
offentlige rom blir henvist til brukerrommet eller Nåleparken. Sydhavn betegnes som et egnet
område da det hovedsakelig består av industribebyggelse.
Tilbakemeldinger Aarhus kommune har fått fra brukerne tilsier at de har blandede holdninger til
Nåleparken. Noen er positive, mens andre er mer forbeholdne. Da parken ble etablert var den
skjermet med et høyt gjerde rundt og det var hverken innsyn eller utsyn. Det har vært flere
alvorlige voldshendelser. Et selgermiljø forsøkte også å ta kontroll over området/parken, både i
form av hvem som fikk lov til å oppholde seg der og hvem som fikk lov til å selge. Dette resulterte
i et møte med brukerne, brukerorganisasjoner, politi og ansatte ved værestedene. Dette har
blant annet medført økt tilstedeværelse av politi og at man har gjort fysiske endringer slik at
Nåleparken nå er mer oversiktlig, både for de som oppholder seg der og for de som passerer.
Bergen 15
I Bergen ble det på midten av 60-tallet etablert en åpen russcene i Nygårdsparken. I starten
besto miljøet hovedsakelig av unge mennesker som samlet seg for å drikke øl og røyke cannabis.
Utover 70-80-tallet ble miljøet større samtidig som tyngre stoffer gjorde sitt inntog i Bergen.
Dette bidro til at miljøet samlet flere folk i ulike grupperinger og det ble rapportert om mer vold
og uro. Det oppholdt seg mellom 30 og 70 personer med rusproblemer i dette området samtidig,
og miljøet besto både av personer som brukte rusmidler og selgere som tilsynelatende kun
solgte illegale rusmidler (Lundeberg 2017).
Nygårdsparken var frem til 2014 den store og dominerende åpne russcenen i Bergen. Stengingen
av parken i august 2014 var et ledd i en ny, koordinert og tverretatlig strategi med formål å
redusere åpne russcener i Bergen. Dette representerte et skifte ved å vektlegge en større
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samordning og integrering av kontroll- og hjelpeinnsatser. Tiltakene besto av stenging og
rehabilitering av Nygårdsparken, opprettelse av MO-senter 16, boligsosiale tiltak, lavterskel LARbehandling og en egen innsatsgruppe i politiet.
Bergen hadde også en mindre åpen russcene i Vågsbunnen. Denne økte i omfang etter
stengningen av Nygårdsparken (Lundeberg et al 2014). Politiet økte sin tilstedeværelse, det ble
gjennomført bortvisninger ved uakseptabel oppførsel og antall ransakelser økte. Dette bidro til å
begrense antall personer med rusproblemer som brukte området ved Vågsbunnen. Mange
personer i den åpne russcenen forflyttet seg til et mer skjermet område i en tunnel nær MO
Gyldenpris. MO Gyldenpris gir tilbud som feltpleie, matservering og akuttovernatting. I 2016 ble
sprøyterom opprettet ved dette MO-senteret, og dette ble endret i 2019 til brukerrom.
Tunnelen nær MO Gyldenpris etablerte seg som en ny åpen russcene, med åpenlys injisering
under uhygieniske forhold og kjøp og salg av illegale rusmidler. Tunnelen opplevdes som utrygg
for personer i rusmiljøet og for innbyggerne i området. Det er beskrevet at miljøet «hardnet»
etter at det flyttet til tunnelen (Lundeberg et al 2014). Politiet og ansatte i tjenesteapparatet
hadde lite tilstedeværelse i og ved tunnelen.
Lundeberg og Mjåland (2014) gjorde feltarbeid i perioden 2014 til 2016, gjennomførte
spørreundersøkelse blant brukerne og intervjuet nøkkelpersoner fra Bergen kommune,
Hordaland politidistrikt og Helse vest. Hensikten var å se på resultater av offentlig tiltak rettet
mot åpne russcener og konsekvensene disse har for brukerne. Gjennom sitt forskningsarbeid
fant de at innsatsen fra stenging av Nygårdsparken til etablering av ny åpen russcene i tunnelen
ved MO Gyldenpris gjorde Bergen til en tryggere by for beboere og næringsdrivende ved
Nygårdsparken. Beboere og innbyggere ved tunnelen har derimot fått problemene i sitt
nærområde. Stengingen av Nygårdsparken og innsatsen har ikke ført til noen reduksjon i antall
russcener i Bergen, men størrelsen og hvor mange som oppholder seg i de åpne russcenene har
blitt redusert og sammensetningen er endret, der utenlandske selgere i langt mindre grad er
tilstede.
Bergen kommune vedtok at det skulle etableres et uteområde for målgruppen, og 14. januar
2020 åpnet en utendørs møteplass for personer med rusproblemer. Bakgrunnen for dette var de
uholdbare forholdene russcenen i gangtunnelen. Møteplassen ligger i nær tilknytning til MO
Gyldenpris, og ansatte har direkte innsyn til møteplassen. Brukerorganisasjoner har vært med i
drøftelsene om hvordan møteplassen skulle utformes og det ble gjennomført en
brukerundersøkelse. Det viste seg at brukerne ikke var opptatt av å ha helse og/eller sosiale
tjenester på selve møteplassen.
Bergen kommune uttaler at erfaringene med møteplassen så langt, er at det har fungert bra.
Enkelte har imidlertid oppholdt seg der mer enn det er ønskelig og ved noen anledning har
MO senter er mottaks- og oppfølgingssentre som gir helse- og sosialfaglige tilbud til personer med rusproblemer.
Sentrene i Bergen er plassert på Wergeland, Nesttun, Gyldenpris og Eidsvåg. Det er brukerrom ved MO Gyldenpris.
16
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personer overnattet på området. Det er observert lite vold og konflikter. Den åpne russcenen
som var i gangtunnelen har flyttet til møteplassen. De aller fleste som bruker møteplassen
mottar tjenester fra MO Gyldenpris. Imidlertid har ikke møteplassen hatt betydning for den åpne
russcenen i Vågsbunnen. Så langt kjent er det ikke rekruttert brukere til møteplassen fra dette
miljøet.

5.3 Innendørs værested med utendørs toleranseområder
Hamburg 17
Som en sentral europeisk havneby, er innførsel og bruk av rusmidler og kriminalitet et relativt
stort problem i Hamburg. På begynnelsen av 1990-tallet var hovedjernbanestasjonen i byen
preget av å være tilholdssted for en stor åpen russcene. Opptil tusen personer oppholdt seg i
stasjonsområde, både inne og rett utenfor. Dette ble ansett som et problem for befolkningen og
reisende, i tillegg til at det ble vurdert som en uverdig situasjon for de som oppholdt seg der. For
å imøtekomme og søke å løse dette problemet har Hamburg opprettet forebyggende og
behandlende tiltak, inkludert lavterskeltjenester.
I Tyskland er det ikke straffbart å bruke illegale rusmidler, men det er ulovlig å selge. Dersom
politiet observerer salg, er de forpliktet til å aksjonere.
Hamburgs forebyggende rusarbeid bygger på tre pilarer:
•

Forebygging og informasjon

•

Kamp mot rusrelatert kriminalitet

•

Hjelp og behandling.

Hamburg har etablert fire brukerrom for personer over 18 år. Hamburg var den første byen i
Tyskland som åpnet brukerrom i 1997. De fire brukerrommene har noe ulik innretning, men tilbyr
alle flere tjenester enn inntak av rusmidler.
DROB INN er det største brukerrommet og er lokalisert i nærheten av hoved jernbanestasjonen. I
tillegg til injeksjonsrom og røykerom tilbyr de kafe med matservering, feltpleietjenester, utdeling
av brukerutstyr, dusj og vask av klær. I tillegg er det akuttsenger i tilknytning til senteret. De har
åpent fra kl 09.00 til kl. 05.00 alle dager med unntak av søndager. Utenfor er det et åpent og
delvis skjermet område hvor så mange som 400 personer med rusproblemer samles daglig. Det
er inngått en avtale mellom byen, politiet og DROB INN at personer kan oppholde seg utenfor
senteret. DROB INN holder øye med hva som skjer utenfor, og dersom det oppstår voldsepisoder
tilkalles politiet. Det er en inntaksbegrensning på 50 personer som kan oppholde seg inne på
senteret samtidig. Det er lege og sykepleiere ansatt ved senteret, som brukerne kan oppsøke
ved behov. For øvrig er det i tillegg sosialarbeidere som arbeider inne på senteret.

17
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Det er opprettet to desentraliserte brukerrom i Hamburg, det ene sør i byen og det andre vest.
Hensikten er at personer som bor i disse områdene skal kunne benytte brukerrommene i
nærheten av der de bor/oppholder seg, og dermed slippe å reise inn til sentrum. Også ved disse
brukerrommene er det mulig å oppholde seg i et delvis skjermet område utenfor senterne. Ved
disse brukerommene er det i tillegg til injeksjons- og røykerom en kafé, feltpleietjenester,
mulighet for dusj og vask av klær samt utdeling av brukerutstyr og klær.
Det siste brukerrommet er kun for kvinner som er sexarbeidere. Dette er et noe mindre senter,
som i tillegg til injeksjons- og røykerom, har kafé, feltpleie, mulighet for dusj og vask av klær
samt to rom der det er mulig å sove. Det er til sammen fem soveplasser. Dette brukerrommet
ligger i et etablert bomiljø, og det er ikke anledning til å oppholde seg utenfor.
I Hamburg skjer sprøyteutdeling ved at man bytter en-til-en, altså at man får utdelt tilsvarende
det man leverer inn. Dette medfører at det blir kastet færre brukte sprøyter i det offentlige rom.
Et viktig prinsipp i opprettelsen av brukerrom i Hamburg er at de etableres i områder hvor
personer i målgruppen allerede oppholder seg eller bor. Brukerrommene som både har kafé og
et avgrenset delvis skjermet uteområde kan være en av faktorene til at man ikke lenger har en
stor åpen russcene ved hovedjernbanestasjonen. I stedet oppholder det seg et stort antall
personer med rusproblemer både utenfor og inn på brukerrommene/værestedene. Også utenfor
åpningstidene oppholder det seg mange personer i det avgrensede området utenfor, og det er
enkelte som overnatter på området.

5.4 Innendørs værested
Zürich 18
I perioden 1986 til 1992 hadde Zürich en stor utendørs russcene i parken Platzspitz som derav
fikk tilnavnet «needle park». Den åpne russcenen besto av 500 til 2000 personer med
rusproblemer som oppholdt seg der samtidig. Scenen tiltrakk seg personer fra hele Sveits og
også fra andre europeiske land.
Parken ble stengt i 1992 og miljøet flyttet seg til hovedjernbanestasjonen i Zürich. Området bar
preg av konflikter, vold og ble karakterisert som et lovløst område. Forholdene opplevdes som
uholdbare. Zürich valgte en innsats bestående av fire pilarer for å gjøre noe med situasjonen:
1.
2.
3.
4.

18

Forebygging
Behandling
Skadereduksjon
Regulering og håndhevelse

Zurich hadde 402 762 innbyggere i 2017
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Det første brukerrommet ble åpnet i 1993, og det er i dag fire brukerrom i Zürich hvorav to i
sentrum. Brukerrommene fungerer som en møteplass med café hvor brukerne kan oppholde seg i
åpningstiden. Tre av brukerrommene har åpningstid fra kl. 07.30 til kl. 21.30 alle ukedager. Det
fjerde brukerrommet er øremerket beboere ved et av akuttovernattingstilbudene i utkanten av
sentrum. Det er to brukerrom i sentrum med relativt kort avstand fra hverandre. Dette gjør at de
kan avlaste hverandre slik at personer som blir utestengt fra det ene, kan gå til det andre. I
tillegg kan personer som er i konflikt med hverandre gå på hvert sitt sted. Det tillates
«microdealing» (salg og kjøp av rusmidler) inne på brukerrommene/kafeene. Dette betyr i praksis
at store deler av russcenen er flyttet innendørs.
To av tre av brukerne ved brukerrommene i Zürich inhalerer rusmidler, mens resten injiserer.
Utdeling av sprøyter foregår ved at man bytter en-til-en (tilsvarende Hamburg). Dette medfører
mindre problemer med sprøyteavfall/forsøpling utendørs. På brukerrommene er det mulighet
for at de som benytter stedet kan jobbe på timesbasis. De kan tjene et beløp som de får beholde i
tillegg til sosialstønad. Arbeidsoppgavene er matlaging i forbindelse med kaféen, vaske og rydde
i brukerrommet eller området utenfor og innsamling av brukte sprøyter. Det hender at
brukerrommene må stenges midlertidig på grunn av overdoser, men dette skjer relativt sjeldent.
Til sammen er det cirka 870 personer som oppsøker brukerrommene og det er cirka 22 000
inntak av rusmidler i fasilitetene hver måned. 19
Zurich fører en restriktiv politikk når det kommer til åpne russcener. Ansamlinger av flere
personer utendørs blir tilsnakket og bedt om å gå til et av brukerrommene. SIP, som er en
kombinasjon av sosial oppsøkende tjenester og vektertjeneste, samarbeider med politiet om å
arbeide systematisk for at det ikke skal oppstå åpne russcener i det offentlige rom.

5.5 Utendørs værested i lys av erfaringer fra andre byer
I Aarhus og Bergen har man valgt ulike strategier for å ha et utendørs værested/møteplass. I
Bergen ligger møteplassen helt i nærheten av MO Gyldenpris, og de ansatte har oversikt over
møteplassen. Det er i hovedsak personer som bruker tilbudene ved MO Gyldenpris som bruker
møteplassen. I Aarhus er Nåleparken plassert for seg selv i et industriområde og den er ikke
plassert i tilknytning til andre tjenester. Møteplassen i Bergen er nyopprettet og det vil ta tid å
innhente erfaringer derfra.
Ulike byer har valgt ulike tilnærminger for å møte de utfordringene åpne russcener utgjør.
Enkelte byer har valgt å samle rusmiljøet til et definert område med tilbud, eller opprette
brukerrom med kaféfasiliteter hvor personene kan oppholde seg innendørs. I Hamburg har man
delvis skjermede områder utenfor brukerrommene hvor personer med rusproblemer kan
oppholde seg. Disse områdene er da tett tilknyttet lavterskel hjelpetilbud. I Zürich har man valgt

Til sammenligning hadde Brukerrommet i Oslo i 2019 i overkant av 400 unike personer hver måned og i underkant av
3000 inntak av rusmidler. (Prindsen 2019)
19
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en tilsvarende strategi, men flyttet hele russcenen innendørs gjennom å tillate «microdealing» av
rusmidler innendørs. Flere byer som har forsøkt frisoner uten noen form for tilbud og med ulik
grad av kontroll har erfart spenninger mellom kontrollaspektet og toleranseaspektet. Ofte har
man erfart at slike områder blir lovløse rom og destruktive miljøer for de som oppholder seg i
disse områdene, for eksempel i Wien og Zürich.
Det er få byer som har valgt en tilsvarende strategi som i Aarhus og Bergen. Andre byer har valgt
strategier hvor man hverken tillater eller legger fysisk til rette for åpne russcener, gjennom å
bygge ut lavterskeltiltak samtidig som med kontrolltiltak iverksettes. Utbygging av tiltak er
viktig for personer med rusproblemer samtidig som det også kan medføre at flere av disse
oppholder seg i områdene rundt. Et eksempel på dette er Indre Vesterbro i København hvor det
ble en økning av personer med rusproblemer etter at man opprettet det andre brukerommet. Vi
kan også se tilsvarende utfordringer i Oslo hvor det er dannet en åpen russcene utenfor
Frelsesarmeens tilbud Fyrlyset. Dette betyr at man må nøye vurdere hvordan man velger å
konsentrere eller spre lavterskel tilbudene til personer med rusproblemer.
God tilgang/tilgjengelighet på brukerrom har vist seg å bidra til å redusere inntak av rusmidler i
det offentlige rom (EMCDDA 2018). Vi finner ikke eksempler på at det har bidratt til å minske de
åpne russcenene uten at man samtidig gjennomfører repressive tiltak. Personer i rusmiljøene har
behov for å kjøpe og selge rusmidler. Så lenge dette ikke er lovlig innendørs på møtesteder og
lignende, vil det foregå utendørs og da gjerne i nærheten av brukerrom og andre lavterskeltiltak.
Som alle andre har personer med rusproblemer behov for sosiale møteplasser. Dette bidrar også
til en forsterkning av åpne russcener. Det er vanskelig å unngå at skjermede områder for
personer med rusproblemer blir lovtomme rom (Waal og Clausen 2019) Ofte blir disse miljøene
destruktive både for personene som oppholder seg der og områdene rundt. Det er vanskelig å
finne riktig balanse mellom sosial aksept og kontroll, og det er vanskelig å lykkes i dette.
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6 Fordeler og ulemper med et utendørs værested i Oslo
Gjennom dialogmøtene har det fremkommet ulike synspunkter om fordeler og ulemper ved å
opprette et utendørs værested i Oslo.
Den åpne russcenen i Oslo består av flere ulike miljøer. Det er ikke sikkert at alle vil oppholde seg
i et tilrettelagt utendørs værested. Dette betyr at et utendørs værested kan bli i tillegg til, og
ikke i stedet for de scenene man har i dag. I tillegg vil plassering være viktig i den forstand at det
har betydning for hvorvidt de som oppsøker den åpne russcenen ønsker å bytte arena/område.
Tilbudet/værestedet må også være attraktivt nok for at det skal benyttes og plasseres slik at
det er lett tilgjengelig for de som ønsker å benytte området.
I tabellene under har vi sammenstilt innspill vi har fått i dialogmøtene. Det er hovedsakelig fire
temaer som har kommet opp i møtene/rådslagene. Disse er:
•

Sosialt fellesskap/stigmatisering

•

Trygghet/sikkerhet

•

Utforming av rammer for et utendørs værested

•

Sentralisering versus desentralisering

6.1 Sosialt fellesskap/stigmatisering
Både brukerorganisasjoner, innbyggere og fagfolk er opptatt av at personer med rusproblemer
har behov for et sted å være og behov for tilhørighet i et sosialt fellesskap. I tillegg vektlegger
mange at dagens situasjon bidrar til stigmatisering av personer med rusproblemer. Det er ulike
meninger om et utendørs værested kan bidra positivt til å forhindre stigmatisering og oppleves
som en positiv sosial arena.

Bruker- og

Fordeler

Ulemper

Kan gi et sted å være og sosialt fellesskap.

Kan føre til ytterlige stigmatisering

pårørende
organisasjoner og

ved å henvise personer med
Kan redusere åpne russcener andre steder.

rusproblemer til et bestemt område.

Blir lettere å hjelpe folk der de er.

Usynliggjør et problem for

innspill fra
personer med
rusproblemer

allmenheten.
Unngå stigmatisering.
Alle med rusproblemer ønsker ikke å
Økt verdighet

bruke et slikt område.
Kan misforstås som et fristed for
narkotikamarked.
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Innbyggere i

Kan forhindre oppsamling av personer med

Vil berøre bo- og nærmiljø i

berørte områder

rusproblemer andre steder, og spesielt i

nærområde til utendørs værested.

boligområder.
Vil kunne tiltrekke seg personer med
Kan gi personer med rusproblemer et sted å

rusproblemer fra hele Oslo og andre

være.

kommuner.

Fagfolk – Kommunal

Personer med rusproblemer trenger et

Flere åpne russcener samles på

og frivillig/ideell

sosialt fellesskap og et sted å være.

samme område.

Et skjermet område kan gi mindre

Det er fare for at et slikt område blir

belastning/sjenanse for nabolag og

en rekrutteringsarena for sårbare

publikum.

grupper, deriblant unge og

sektor

tilreisende.
Gjør det enkelt å vite hvor personer med
rusproblemer er slik at hjelpetiltak kan

Et slikt område kan komme i tillegg

oppsøke stedet.

til de eksisterende åpne russcenene
man har.

Mindre eksponering av rusmidler i det
offentlige rom.

Kan føre til økt stigmatisering av
gruppen.

Kan føre til mindre stigmatisering og
redusere følelsen av å være uønsket.
Oversikt over markedet og miljøet
Politi

Innbyggere/publikum slipper å eksponeres

Rekruttering av mindreårige.

for åpne russcener.
Området kan bli et fristed.
Et sted å henvise folk til.

De åpne russcenene utgjør for mange et sosialt fellesskap. I de fleste byer med åpne russcener
er disse plassert ved knutepunkt som for eksempel en hovedjernbanestasjon. Russcenen og de
som oppholder seg der er svært synlig for forbipasserende og også lett å oppsøke for de som
søker et slikt fellesskap. For innbyggere og omgivelsene kan slike miljø oppleves uverdig
samtidig som det kan føre til stigmatisering. Det å oppholde seg i en gruppe kan paradoksalt nok
føre til mindre opplevelse av stigmatisering og anonymitet gjennom å gi en opplevelse av
gruppetilhørighet (Grønnestad 2014). Selv om kjøp og salg av rusmidler oppgis å være
hovedårsak til å oppsøke åpne russcener, er det sosiale og å treffe venner også en viktig faktor.
Gode tilbud innendørs kan bidra til å redusere antallet som oppholder seg utendørs. Dette viser
innsatsen som er gjort i Zürich. Likevel er det ikke alle som ønsker eller kan benytte brukerrom
og andre lavterskeltiltak. En del tiltak er forbeholdt innbyggere med bostedsadresse i byen. Man
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antar at noe over en tredjedel av personer i den åpne russcenen i Oslo er tilreisende fra andre
kommuner. Disse har i mindre grad tilgang til tjenester i Oslo kommune.
Som det fremgår av oversikten mener både brukerorganisasjoner, innbyggere og fagfolk at et
utendørs værested kan gi et sosialt fellesskap samt forebygge stigmatisering. På den andre
siden er det flere som gir uttrykk for at en fare er at man «gjemmer bort» folk, og således bidrar
til utenforskap. For innbyggere som i dag er berørt av de åpne russcenene, kan et utendørs
værested oppleves som mer trygt. Samtidig vil nærmiljøet til et slikt værested bli berørt, både
selve stedet og områdene rundt. Enkelte gir uttrykk for at et utendørs værested vil bidra til
bedre oversikt over miljøet, samt gjøre det enklere for hjelpetiltak å skape gode relasjoner som
utgangspunkt for å bidra til hjelp videre.

6.2 Trygghet/sikkerhet
Åpne russcener preges i varierende grad av uro, vold og trusler. Kjøp og salg av rusmidler er
bygget på illegal økonomi, noe som kan være en kilde til konflikter. Hvordan vil trygghet og
sikkerhet kunne ivaretas på et utendørs værested? Dette gjelder både for personer som vil
oppsøke et utendørs værested og publikum/innbyggere.
Fordeler

Ulemper

Bruker- og

Kan dempe konfliktnivå både i miljøet og

Lage en arena der illegale

pårørende

samfunnet for øvrig.

rusmidler blir omsatt.

innspill fra

Større samspill mellom politi og

Omsetning av illegale rusmidler

personer med

kommune.

fører til uro og vold.

Bedre oversikt for politiet som skaper

Samle flere ulike miljøer på et sted

trygghet.

kan skape et høyere konfliktnivå.

organisasjoner og

rusproblemer

Skape positiv indre justis i miljøet.
Brukerne vet hvor de skal gå for å få tak i
rusmidler.
Kan være mer restriktive utenfor området
fordi man har et sted man kan henvise
personer med rusproblemer til.
Innbyggere i

Tryggere bomiljøer hvis personer med

Uavhengig hvor et utendørs

berørte områder

rusproblemer har et definert sted å være

værested legges, vil kriminaliteten i

som ikke er lagt til et boligområde.

området øke.

Enklere for politiet å skape et trygt miljø.

Kan skape utrygghet for enkelte

Fagfolk –
Kommunal og
frivillig/ideell

brukergrupper.
Mindre eksponering av rusbruk for
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sektor

innbyggerne.

Indre justis i det åpne rusmiljøet
fungerer dårlig.

Lettere å skjerme nabolag, skoler og
barnehager med et utendørs værested

Fare for uro, vold og annen
kriminalitet.
Økning i kriminalitet i området
rundt et slikt sted.
Tiltrekke seg kriminelle
grupperinger. Enkelte
personer/grupper kan ta kontroll
over området.

Politi

Kan bidra til større trygghet i områder

Et slikt område vil føre med seg

som i dag er berørt av åpne russcener.

annen kriminalitet.
Et slikt område kan ikke etableres
uten adgangskontroll og
kameraovervåkning.
Kan man legge til rette for et
område hvor det blir begått
straffbare handlinger?

Det er vanskelig å regulere en åpen russcene. Erfaringer fra andre byer viser at dette er en
vanskelig balanse mellom toleranse og kontroll. Overlates en russcene «til seg selv» kan enkelte
miljøer forsøke å overta området. Et eksempel som er tidligere beskrevet i rapporten er
forholdene i Nygårdsparken i Bergen før denne ble stengt. Tilsvarende utfordringer har man hatt
i Aarhus. Kriminalitet og utrygghet kan øke i området rundt en åpen russcene. Det vil også være
problematisk å kontrollere hvem som benytter området. Uten innslag av kontrollelementer kan
et utendørs værested utvikles til å bli en «frisone». Brukerundersøkelser viser at mange som
oppsøker den åpne russcenen blir utsatt for vold, trusler og annen kriminalitet.

6.3 Utforming av og rammer for et utendørs værested
Det er viktig å vurdere hvordan et utendørs værested skal fysisk tilrettelegges og utformes for å
være hensiktsmessig. Hvilke rammer bør et slikt sted ha?
Forutsetninger

Risiko

Bruker- og

Brukerne må delta i utformingen av stedet

At området/værestedet er for lite

pårørende

slik at det blir deres sted.

og at det er få veier inn og ut av

organisasjoner og
innspill fra

området.
Må plasseres ved et trafikknutepunkt og
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personer med

være lett tilgjengelig.

rusproblemer

At et utendørs område ikke er godt
nok skjermet for klimatiske

Tilgjengelighet av toaletter og

forhold/helårsbruk.

sprøytedunker/avfallshåndtering.
Etablere en arena hvor illegale
Legge det til et område uten andre

rusmidler omsettes.

interessenter.
Bør legges i nærheten av lavterskel
tjenester.
Noen mener det bør være et sted der man
kan kjøpe, selge og bruke rusmidler.
Innbyggere i

Beliggenheten er viktig for å skjerme

At det plasseres i tilknytting til

berørte områder

publikum og bomiljø.

boligområder.

Tilstedeværelse av politi i utsatte

At det går utover barns oppvekst-

områder og i tilknytting til et utendørs

forhold og deres mulighet til å

værested.

benytte nærliggende utendørsområder for aktivitet og lek.

Fagfolk –

Legge til rette for helse- og sosialfaglige

Klimatiske forhold- stedet blir ikke

Kommunal og

hjelpetiltak enten i nærheten av eller på

brukt i vinterhalvåret.

frivillig/ideell

selve området.

sektor

Det er vanskelig å finne en
Gi enklere tilgang for AMK og politi.

hensiktsmessig beliggenhet.

Tilrettelegge for skadereduserende tiltak

At brukerne ikke har eierskap til

som vann, tak, toalett, rent utstyr.

området.

Kontroll som for eksempel gjennom

For mye kontroll kan føre til at

kameraovervåkning og eventuelt

stedet ikke blir brukt.

personalressurser.
Vil ha negative konsekvenser for
Brukere må involveres i utformingen av et

nabolag i form av bruk av rus,

slikt sted.

kriminalitet, forsøpling.
Vanskelig å nå målet om
desentralisering.

Politi

Adgangskontroll og kameraovervåkning.

Uten kontroll vil området bli et
fristed for kriminelle handlinger.

At et slikt område legges i tilknytning til
andre tilbud til gruppen.

Vanskelig å finne et sted hvor det
ikke er til sjenanse.
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Det er viktig at et utendørs værested er stort nok, slik at det gir muligheter til å trekke seg unna.
Det innebærer at det må være flere inn- og utganger. Området bør være skjermet, men for mye
skjerming for offentligheten kan føre til økt risiko for uro og vold. Antall personer som oppholder
seg i de åpne russcenene i Oslo varierer etter været med langt flere personer samlet i
sommerhalvåret. Da er det også høysesong for tilreisende til Oslo. Det må vurderes hvordan
dette innvirker på et eventuelt utendørs værested og hvordan det må tilrettelegges. Skal et
utendørs værested erstatte de åpne russcenene er beliggenhet sentralt. I tillegg må det være
skjermet fra bo- og nærmiljøer. Erfaringer fra Aarhus viser at det er viktig å ha med personer
som skal bruke et slikt sted i utformingen.
Mange forutsetter at det må være helse- og sosialfaglige ansatte tilknyttet et slikt sted. Med
unntak av enkelte brukerorganisasjoner er det ingen vi har snakket med som ser for seg et
utendørs værested uten innslag av kontroll og/eller helt uten ansatte. Dette vil imidlertid
medføre betydelige kostnader.

6.4 Desentralisering av tjenester
I strategisk plan er det et mål å desentralisere tilbudene til personer med rusproblemer. Mange
av tilbudene til personer med rusproblemer er plassert i Oslo sentrum og det er lagt føringer om
å desentralisere tjenester slik at folk kan motta dette i nærheten av der de bor. Det er flere som
peker på at å opprette et utendørs værested i Oslo sentrum vil være i mot denne strategien.
Ikke alle som oppholder seg i de åpne russcenen har tilknytting til den bydelen der de er
bostedsregistrert. I tillegg er en større andel av personer som oppsøker de utendørs russcenene
bosatt i andre kommuner. Mange oppsøker Oslo sentrum for å kjøpe og selge rusmidler. I den
forbindelse bruker de ofte lavterskeltiltakene når de først er i sentrum. Dette taler for at
desentralisering er komplekst. Mange er opptatt av at åpne russcener ikke skal spres til
boligområder i bydelene og mener at desentralisering kan medvirke til at russcenen(e) spres på
en uønsket måte.
Flere mener at det er behov for flere steder hvor personer med rusproblemer kan oppholde seg
og gjerne da i tilknytting til brukerrom. Desentraliserte utendørs værested kan bidra til å øke
kriminaliteten i de områdene det opprettes og føre til sjenanse for bomiljø i bydelene. Selv om
man desentraliserer lavterskeltilbud kan fremdeles personer med rusproblemer ha behov for å
oppsøke Oslo sentrum for kjøp og salg av rusmidler.

6.5 Innspill til forslaget om utendørs værested
I møtene har vi bedt om innspill og alternativer til forslaget om å etablere et utendørs værested
for personer med rusproblemer i Oslo. Vi har samlet de ulike innspillene/alternativene her:
•

Gode tilbud innendørs kan bidra til å redusere antallet som oppholder seg utendørs, men
det er viktig å være klar over at ikke alle ønsker å benytte brukerrom.
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•

Hvorfor tenker man utendørs, er klimaet i Oslo egnet for det? Hva med å etablere dette
innendørs?

•

Skal et utendørs værested være et hjelpetiltak eller skal det forhindre personer med
rusproblemer å oppholde seg i andre områder?

•

Er det i Oslo nok personer med tunge rusmidler som gjør at desentralisering kan bli en
suksess?

•

Beliggenheten til et eventuelt utendørs værested må være både attraktiv og skjermet.

•

Skal det offentlige bidra til å tilrettelegge for kjøp og salg av rusmidler?

•

Manglende kapasitet og åpningstidene på brukerrommet gjør at flere oppholder seg
utendørs.

•

Det er et problem at tilreisende ikke har tilgang til brukerrommet.

•

Opprette desentraliserte brukerrom slik at tilbudet blir lettere tilgjengelig og mer
geografisk spredt.

•

Geografisk spredning av brukerrom som gjerne er tilknyttet væresteder, desentraliserte
tilbud.

Innspillene indikerer at det er mange problemstillinger knyttet til å opprette et utendørs
værested. Ikke minst er dette knyttet til beliggenhet og regulering av et slikt område.

6.6 Fordeler og ulemper med et utendørs værested
Dette kapittelet viser at det er mange ulike synspunkter på å opprette et utendørs værested. Til
en viss grad kan et slikt område være positivt for både innbyggere og personer med
rusproblemer, ved at innbyggerne slipper å være vitne til åpne russcener og at personene det er
snakk om får et sted hvor de kan være «i fred». Vi vet også at det er svært belastende for
bomiljøer å ha åpne russcener i sitt område. I tillegg til den mer generelt sjenerende effekten har
det vist seg at kriminaliteten øker i områder med åpne russcener. I København er innbyggernes
følelse av trygghet mindre i Indre Vesterbro hvor det er en slik stor scene enn i andre områder i
København.
Samtidig består de åpne russcenene i Oslo av flere ulike miljøer. Kan man forvente at disse vil
kunne samles innenfor ett avgrenset område? Møteplassen i Bergen har ikke bidratt til å
redusere de åpne russcenene i Vågsbunnen i sentrum av Bergen. Når dette er sagt ble
møteplassen først og fremst opprettet med tanke på brukerne av MO Gyldenpris, så dette har
ikke vært et uttalt mål. Et tilrettelagt utendørs værested kan komme til å eksistere i tillegg til og
parallelt med de allerede eksisterende åpne russcenene. I Bergen ser man det som bedre at
personer som tidligere oppholdt seg i tunnelen nå benytter møteplassen. Den åpne russcenen i
Oslo er større enn både i Bergen og i Aarhus. Dette betyr at man har behov for et relativt stort
uteområde for å romme alle og for å gjøre området trygt. Eventuelt kan man etablere flere
utendørs væresteder som et ledd i desentraliseringsstrategien. Dette vil sannsynligvis medføre
at flere innbyggere i Oslo kan få slike scener i sitt nærområde.
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Flere peker på at å avgrense et eget område til personer med rusproblemer kan øke deres
utsatthet for vold og trusler. Dette kan være et større problem hvis værestedet er i et område
hvor miljøet blir overlatt til seg selv. Det er også en fare for at et slikt område blir «overtatt» av
et miljø eller enkelte selgermiljøer. Erfaringer fra for eksempel Wien viser at det er svært
vanskelig å regulere et slikt område og at det er en vanskelig balanse mellom toleranse og
kontroll.
Hvis det utendørs værestedet skal innrettes som i Aarhus innebærer det at det ikke vil være
ansatte eller politi tilstede, annet enn sporadisk og/eller ved hendelser. Videre at området ligger
skjermet for forbipasserende. En bekymring er da om et slikt område vil tiltrekke seg unge,
sårbare personer og tilreisende. Erfaringer både fra forskning og flere andre byer er at uten
kontrollelementene skjer det raskt en forverring i de åpne russcenene i form av antall personer
og destruktiv atferd.
Personer med rusproblemer har som alle andre et behov for en sosial arena å møtes. Det er
argumenter for at et utendørs værested kan tilrettelegge for dette. Samtidig vil det være
vanskelig å ha kontroll over kjøp og salg av rusmidler i et slikt område. Den indre justisen i
rusmiljøet kan både fungere positivt men også negativt. Uten noen grad av kontroll kan området
bli et lovtomt rom. I tillegg eksisterer det flere lavterskelsteder hvor personer med
rusproblemer kan være og få ulike tilbud i Oslo sentrum. Felles for disse stedene er at det ikke er
tillatt med kjøp og salg av rusmidler. For å forhindre russcener utendørs har man i Zurich gått til
det skritt og tillate microdealing innendørs ved sine væresteder/brukerrom.
Brukerrommet i Oslo er ikke tilknyttet et værested. Dette innebærer at brukerne av rommet må
gå derfra etter inntak av rusmidler. Andre byer har valgt at brukerrom er i tilknytning til kafé,
værested, feltpleie og sosial rådgiving. Dette kan bidra til at personer med rusproblemer i større
grad får tilbud som gjør at de kan oppholde seg innendørs.
De fleste vi har snakket med foreslår å ha ansatte i tilknytting til et utendørs værested. Dette vil i
så tilfelle medføre betydelige kostnader. Man må vurdere om dette er riktig bruk av økonomiske
ressurser og om en slik arena er godt nok egnet for sosial- og helsefaglig arbeid. Etter modellen
fra Aarhus har et utendørs værested ingen ansatte og det er ingen andre tilbud enn at selve
området er avgrenset og det er lagt til rette som en møteplass med levegger, sitteplasser,
toalett og avfallsdunker.
Det er ikke uproblematisk å tilby et skjermet utendørs værested til personer med rusproblemer.
Man må finne et egnet område og finne ut hvordan området skal fysisk tilrettelegges. Man må ta i
betraktning hvilket ansvar det offentlig påtar seg ved å tilrettelegge for et slikt sted. Det er en
risiko for at et slikt område blir i tillegg til de allerede eksisterende åpne russcenene og at ikke
alle deler av rusmiljøet vil bruke området. Velger man å etablere et slikt værested anbefales det
at det legges til et skjermet område rett utenfor et innendørs værested med brukerom, feltpleie,
sosialfaglig arbeid og lignende. Ingen av de nåværende innendørs værestedene er plassert slik at
det er et egnet område utendørs rett i nærheten.
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7. Lovverk og opprettelse av utendørs værested
Dagens lovverk fastsetter at det er straffbart å ha befatning med narkotika, og å medvirke til
dette. Dersom kommunen oppretter et utendørs værested så kan dette falle inn under
straffelovgivingens ordlyd som rammer medvirkning til narkotikaovertredelser. I tillegg vil
brukerne av et slikt sted kunne bli utsatt for straffeforfølging fra politiet. Dette gjelder også når
de er på vei til og fra værestedet.
Det er heller ikke et rettslig grunnlag for å pålegge personer å oppholde seg på ett konkret sted,
inkludert et utendørs værested dersom de ikke ønsker dette selv. Dette betyr at man har
begrensede muligheter til å henvise personer til et slikt sted.
Brukerrommet er regulert av Lov om ordning med brukerrom for inntak av narkotika
(brukerromsloven). De ansatte på brukerrommet legger på ulike måter til rette for bruk av
illegale rusmidler, noe som i utgangspunktet er straffbart. Det ble eksplisitt tatt inn i
lovbestemmelsene at de ansatte ikke har straffeansvar. Brukerromsloven gjør unntak fra
straffeloven slik at en registrert bruker av tjenesten ikke kan straffes for å injisere narkotika i
sprøyterommet eller for å besitte en brukerdose i noen av lokalene i sprøyteromsordningen
(sprøyterommet, fremmøterom og samtalerom) eller i tilstøtende behandlingsrom.
Denne vurderingen er gjort ut fra rettsstridsobservasjonen 20 og krever en særskilt begrunnelse.
Det er ikke grunnlag for å konkludere med at rettsstridsobservasjonen vil gjøre etablering av et
utendørs værested straffefri. Vurderingen i forbindelse med brukerromsloven er gjort på
bakgrunn av en omfattende utredning av hensynene bak ordningen, blant annet tryggere rusbruk
og hvordan dette oppfylles gjennom ordningen med brukerrom. Det er høyst usikkert om
etablering av et utendørs værested vil kunne benyttes i tilsvarende vurderinger.
I tillegg stilles det en rekke krav for etablering av brukerrom. Brukerromsordningen skal være
bemannet både med personer med helsefaglig utdanning og personer med sosialfaglig utdanning.
Lederen av ordningen skal ha helsefaglig utdanning som tilsvarer minst høgskolenivå, for
eksempel sykepleier. I tillegg skal Brukerrommet være tilstrekkelig bemannet til samtidig å
kunne foreta adgangskontroll, observere under inntak av narkotika, gi individuell og konkret
rådgivning i forbindelse med inntak av narkotika, gi individuell helsehjelp og kontrollere
forholdene i fremmøterommet.

20
Rettsstridsreservasjon innebærer at straffebud fortolkes innskrenkende, dersom det vil stride mot den allmenne
rettsfølelse om vedkommende skulle straffes – selv om handlingen etter loven er straffbar. Sagt på en annen måte; man
reserverer seg mot straff, selv om vilkårene for straff er oppfylt i henhold til etter ordlyden i straffebudet, dersom man
legger til grunn at lovgiver gjennom straffebudet åpenbart ikke har ment å ramme den handling som er begått.
(jusinfo.no)
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8. Avslutning
Få byer har et ønske om å opprettholde åpne russcener og de fleste har heller ikke gått bevisst
inn for å samle et slikt miljø til et avgrenset område slik man har valgt i Aarhus. Dette kan ha
flere årsaker. En årsak er hensyn til innbyggere, by- og boligmiljøer. Slike områder er oftest
destruktive for de personene som oppholder seg der. Antall personer i de åpne russcenene som
oppgir å ha blitt utsatt for vold er høyt. De byene som til en viss grad har lyktes i å oppløse åpne
russcener har valgt en strategi hvor de har opprettholdt restriktive tiltak sammen med godt
utbygde lavterskeltilbud.
I utredningen har vi drøftet følgende spørsmål:
Vil etablering av utendørs værested bidra til mindre stigmatisering, mer verdighet – og
bedre livskvalitet for brukerne?
•

Et utendørsdørs værested vil gi mulighet for sosialt fellesskap på området.

•

Man får et område der man kan være i fred uten å forstyrre andre – men det er også
større fare for et hardere miljø med mindre kontroll og mer vold

•

Det er usikkert hvorvidt selvjustis innad i rusmiljøet vil fungere positivt eller negativt.
Åpne russcener har en tendens til å utvikle seg i negativ retning hvis det får være i
fred uten kontrollinstanser.

•

Et utendørs værested kan også trekke til seg mer sårbare personer som unge og
personer med dårlig fysisk helse.

•

Selv om et utendørs værested er skjermet for allmenheten er det usikkert om dette
vil føre til økt verdighet og mindre stigmatisering av personer med rusproblemer.

Vil etablering av utendørs værested skape mer trygghet for befolkningen ved at
personer i de åpne russcenene har et eget sted?
•

Vil sannsynligvis bidra til å redusere dagens åpne russcener, og således vil disse
områdene oppleves tryggere, men det er høyst usikkert om åpne russcener vil forsvinne
selv om man oppretter et utendørs værested.

•

Vil berøre de områdene som et utendørs værested legges til, - og adkomstvei mellom
dette område og andre områder f eks trafikknutepunkt, lavterskeltjenester,
oppholdssteder der andre i miljøet oppholder seg,

•

Et utendørs værested kan bli i tillegg til og ikke i stedet for de åpne russcenene som
allerede finnes.

Flere byer har valgt å opprette et eller flere brukerrom. Dette oppløser ikke åpne russcener men
bidrar til å minske bruk av illegale av rusmidler i det offentlige rom, så sant kapasiteten er stor
nok. Brukerrommene i Hamburg er tilknyttet en kafé og et utendørs delvis inngjerdet område.
Dette har bidratt til at man ikke lenger har en stor åpen russcene ved hovedjernbanestasjonen.
Det at det er lokalisert en kafé i tilknytning til brukerrommet gjør at personene som bruker
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stedet også kan kjøpe billig mat i tillegg til det sosiale aspektet. I Zürich har man flyttet scenen
innendørs gjennom å tillate «microdealing» i kafeen tilknyttet brukerrommenr. Både i Hamburg
og Zürich deler man kun ut brukerutstyr med innbytte en-til-en. Dette har minsket forsøpling av
brukerutstyr i det offentlige rom.
Brukerromskapasiteten i Oslo er sprengt og det er flere som ønsker å benytte tilbudet enn det er
kapasitet til. Det er grunn til å vurdere behov for å øke kapasiteten. Et alternativ kan være å
opprette et nytt brukerrom i Oslo. Et slikt tilbud bør etableres i en annen kant av Oslo sentrum
enn det nåværende brukerrommet. I flere byer er brukerrom lokalisert sammen med andre
tilbud som kafé, feltpleie og andre tilbud, enkelte steder er det i tillegg et skjermet utendørs
område i tilknytting til brukerrommet. Dette ser ut til å bidra til å redusere åpne russcener i det
offentlige rom.
Brukerundersøkelser gjennomført blant personer som oppholder seg i de åpne russcenene viser
at hovedgrunnen for å oppholde seg der er kjøp og salg av rusmidler. Det er vanskelig å se for
seg at dette er noe kommunen kan legge til rette for. Selv om et utendørs værested kanskje kan
bidra til å redusere de åpne russcenene i Oslo sentrum, kan målgruppen for værestedet ende opp
med et dårligere og mer utrygt tilbud. Innslaget av uro, vold og trusler er betydelig i åpne
russcener.
I rådslagene utrykker mange at det må være innslag av ansatte tilknyttet et slikt område. Det er
svært få som ser for seg et slikt område helt overlatt til seg selv. Det nevnes at det er behov for
politi/vektertjenester og helse- og sosialfaglige ansatte. Dette vil medføre betydelige kostnader.
Det er også svært usikkert om et slikt område er godt egnet for helse- og sosialfaglig arbeid. I
tillegg setter dagens lovverk begrensinger til at noe slikt kan etableres hvis det foregår kjøp og
salg av rusmidler.
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Vedlegg 1: Oppdrag - Utredning av værested for personer
med rusproblemer
Vi viser til bystyrets vedtak i Sak 290 Privat forslag fra Julianne Ferskaug (V) og Aina Stenersen
(F) av 04.06.2019 - Om værested for rusavhengige i Oslo. Ved behandling av forslaget fattet
bystyret blant annet følgende vedtak:
«Bystyret ber byrådet levere en utredning, i tråd med de overordnede prinsippene i Strategisk
plan for rusfeltet, som drøfter argumenter for og imot et værested for personer med
rusavhengighet.»
På bakgrunn av det det private forslaget vurderes værested i denne sammenheng å være et
skjermet område utendørs.
Byrådsavdelingen ber med dette Velferdsetaten om å igangsette arbeidet med utarbeidelse av
et kunnskapsgrunnlag som bredt belyser fordeler og ulemper med et utendørs værested. Til
grunn må legges erfaringer og synspunkter fra:
-

Forskning, i den grad dette eksisterer
Andre byer som har prøvd ut utendørs væresteder/skjermede områder
Fagfolk, inkludert frivillige og ideelle organisasjoner, Politiet osv.
Folk med ruserfaring, samt pårørende-, bruker-, og interesseorganisasjoner og
eventuelle andre interessenter

Byrådsavdelingen ber om at etatens utredning foreligger innen 31.05.2020.
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Vedlegg 2: Oversikt over møter og deltakere i forbindelse
med utarbeidelse av kunnskapsgrunnlaget
Dato

Representanter/organisasjon

10.01

Foreningen human narkotikapolitikk, Prolar, Ivareta

23.01

RIO

23.01

SERAF

24.01

Wayback

29.01

Politiet

03.02

Grønland beboerforening

12.02

SERAF

20.02

SaLTo nettverket

25.02

Kirkens bymisjon, Foreningen tryggere ruspolitikk, Foreningen mot rusgift,
Frelsesarmeen, Marita, Fransiskushjelpen, Blå Kors

26 –

Studiebesøk Hamburg

28.02
03.03

Helseetaten

05 -

Studiebesøk Zurich

06.03
09.03

Bydelene Bjerke, Frogner, Østensjø, Nordre Aker, Stovner, Nordstrand, Gamle Oslo,
Ullern, St. Hanshaugen, Søndre Nordstrand, Sagene, Alna og Grorud.
OUS, Foreningen human narkotikapolitikk, Stiftelsen Retretten, RIO, Stiftelsen P22,
Medarbeiderne, Gateavisa, Frelsesarmeen, MIO og Velferdsetaten

08.05

Wahl skole, FAU leder, foreldrerepresentant
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05.06

Bydelene Gamle Oslo, St. Hanshaugen, Frogner

18.06

København kommune

19.06

Aarhus kommune

17.08

Møte med innbyggere i område med åpent rusmiljø

21.08

Bergen kommune
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Vedlegg 3: Kart over de åpne rusmiljøene og lavterskel
tiltak i Oslo sentrum

