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Kristiansand, 3. april 2019

Svar på skriftlig spørsmål om «Oppfølging i nødboliger»
Jeg viser til ditt i epost av 30. mars spørsmål som lød:
Ordfører.
Fredag 29. mars kunne vi lese i Fædrelandsvennen om et drapsforsøk i de kommunale
nødboligene på Hamresanden. Dette er åpenbart sterk lesning og noe vi ikke ønsker skal skje i
våre boliger.
Mine spørsmål i den forbindelse handler derfor om bemanningen i nødboligene våre. Hvor
mye bemanning er det, og er den tilstrekkelig? Hvordan følges de andre beboerne opp etter
denne hendelsen? Selv om beboerne bor i separate boliger spiser de ofte måltider sammen i
fellesarealene og har andre «aktiviteter».

Svar:
Boligene i Topdalsveien er ordinære kommunale utleieboliger med bemanning. Det vil si at
dette ikke er nødboliger. Beboergruppen som bor i Toppdalsveien har store rus- og helse
utfordringer.
Det bor i dag 18 beboere i Toppdalsveien. I forhold til bemanning er det i dag minimum 3 på
vakt, av og til 4 – 5 på dagtid. Det tas inn ekstra personell ved behov. Det er ambulerende
personell på ettermiddag / kveld og natt mellom Topdalsveien og nødboligene på Rodeneset.
Det ble satt inn ekstra personale på ettermiddag og natt for å sikre trygghet for beboerne i
etterkant av hendelsen.
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Beboer som ble skadet hadde denne dagen vært oppe i forbindelse med frokosten og hatt en
prat med personalet. I etterkant av at beboer gikk inn i egen bolig gikk en av ansatte inn til
beboer for å levere en mobil. Da var beboer skadet og det ble satt i gang hjelp og ringt
ambulanse og politi.
Oppfølging i etterkant:
Det ble raskt igangsatt oppfølging både i forhold til ansatte og beboerne i boligene.
Tjenesteleder, virksomhetsleder og representanter fra kriseteamet var tilstede i løpet av dagen.
Kriseteamet fortsetter oppfølging både av ansatte og beboerne som har behov. Dette gjøres i
samarbeid med avdelingsleder.
I etterkant vil vi bruke tid på å gjennomgå hendelsen også for læring og eventuelle
forbedringer.
Leder for boligen og ansatte som var på jobb gjorde en stor jobb for å hindre skade på den
aktuelle beboer samt oppfølging av beboerne.
Topdalsveien har jevnlige møter med politiet der utfordringsbildet blir tatt opp. Siden
Topdalsveien startet opp høsten 2013 har det vært få alvorlige saker knyttet til beboerne. Det
har vist seg som et svært godt boligkonsept for denne brukergruppen.
Med vennlig hilsen
Harald Furre
Ordfører
Kopi: Bystyret
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