
 
ORDFØRER  

Politisk og administrativt sekretariat 

 
 

 

    

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
Sikker digital post Postadresse Telefon 

www.kristiansand.kommune.no/kontakt-oss Postboks 4 38 07 50 00 

 4685 Nodeland  

  Nettadresse 

E-postadresse Besøksadresse www.kristiansand.kommune.no 

post@kristiansand.kommune.no Rådhusgata 18  

 Kristiansand Organisasjonsnummer 

  NO 820 852 982 

 

 

Espen Saga 

St. Olavs Vei 51 
4631 KRISTIANSAND S 

 
 

 

 

   

 
Vår ref.: 

2020030620-50 

(Bes oppgitt ved henvendelse) 

Deres ref.: 

   

Dato: 

17.04.2020 
  

 
 

 

Svar på skriftlig spørsmål om  situasjonen til byens 

rusmisbrukere 
 

Jeg viser til ditt spørsmål sendt inn pr epost datert 31.03.2020, spørsmålet var: 
«Ordfører,  

Det er krevende tider i byen vår. Spesielt krevende er det for de av våre innbyggere 

som sliter med rus, psykiske lidelser, prostitusjon og som fra før av lever et liv på 
utsiden av samfunnet. 

 
Jeg har tidligere tatt opp situasjonen for byens rusmisbrukere i Helseutvalget, hvor jeg 

sitter på vegne av Høyre, men slik tidene er nå hvor beslutninger må fattes fortløpende 
og hvor det ikke er tid for saksbehandling eller utredinger, har jeg kommet til at du som 

ordfører er best egnet til å gjøre noe for denne gruppen sårbare mennesker. 
 

Jeg vil derfor utfordre deg på følgende: 

1. Vil ordføreren gjøre som sin partikollega i Bergen, Roger Valhammer, å 
vurdere å bruke et av byens hoteller til å innkvartere rusmisbrukere uten fast 

bosted, hvor denne gruppen får husrom, mat og tilgang på helsepersonell? 
2. Vil ordføreren ta et initiativ ovenfor Helsedirektoratet for å kunne tilby 

heroinassistert behandling, LAR-behandling og tildeling av medisiner som 
stanser russuget og abstinenser for denne gruppen mens de innkvartert i et 

slikt botilbud, for å hindre dem fra å trekke ut på gaten? 
3. Kan ordføreren garantere at Feltsykepleien i Kristiansand har tilstrekkelig 

smittevernutstyr til både seg selv og til utdeling blant byens rusmisbrukere og 

prostituerte? 
4. Vil ordføreren inngå en dialog med Sørlandet Sykehus for å få gjenopptatt 

tilbudene til rusmisbrukere og mennesker med psykiske lidelser, slik at disse 
kan fungere til tross for covid-19 situasjonen?» 

 
Svar: 

Kristiansand kommune har ikke så langt vurdert hotell, men vi ser behovet for å øke 
tilbudet med midlertidig nødovernatting samt tilbud om isolasjonsplasser til 

mennesker med rusutfordringer og psykiske lidelser. Det er laget et mandat og satt 

ned en arbeidsgruppe som jobber fortløpende med vurdering av behov og igangsette 
tilbud. Et slikt arbeid forventes å være ferdig i løpet av uken.  
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Saken om heroinassistert behandling, LAR-behandling og tildeling av medisiner har 

blitt drøftet mellom kommuneoverlegen og Helsedirektoratet. Det kan bli aktuelt å gi 
substitusjonsbehandling, men heldigvis finnes det også enklere og like effektive 

substitusjonstilbud som er mildere. Heroin er komplisert og unødvendig i denne 
sammenhengen, mens Metadon, Dolkontin og andre substitusjonstiltak er mulige å 

benytte og noe fastlegene kan håndtere. 

 
Feltsykepleien, Tandem og andre tjenester som gir tilbud til rusmisbrukere og 

prostituerte vil bli prioritert på lik linje med andre tjenester, og feltsykepleien deler ut 
smittevernutstyr til brukerne på vanlig måte. 

 
Kommunen har også god dialog med SSHF med tanke på tilbudet til denne gruppen. 

Det er fast møte en gang i uken på overordnet nivå, og utover dette er det opprettet 
faste møtepunkter med enhetsledere og avdelingsledere, for å sikre god kjennskap til 

felles brukere. 

 
Avslutningsvis vil jeg takke Espen Saga for viktige spørsmål, og vil forsikre om at det 

jobbes svært godt med problemstillingen som blir tatt opp, men at en også er 
avhengige av innspillene som løftes frem. Nettopp for å trygge hverandre på at en 

ivaretar alle innbyggernes behov, og der det eventuelt skulle være mangler eller 
forbedringspotensiale, at man blir gjort oppmerksom på det. 

 
Jeg er glad for den omtanken, fornuften og viljen til tverrpolitisk samarbeid politikerne 

i Kristiansand viser i en svært krevende tid.   

 
 

Med vennlig hilsen 
 

Jan Oddvar Skisland 
Ordfører 
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