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Oppdrag til Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo vedrørende de mest utsatte 
rusmiddelavhengige i Oslo. 

Helse- og omsorgsdepartementet viser til at det i dag finnes en gruppe mennesker med alvorlig 
rusmiddelavhengighet som oppholder seg i Oslo sentrum. Deres allmenntilstand er ofte dårlig, 
og mange har psykiske lidelser såvel som somatiske sykdommer. I tillegg til rusmiddel-
avhengigheten har mange i denne gruppen over lengre tid opplevd en hverdag preget av en 
rekke sosiale problemer, så som fattigdom, ustabile boforhold, prostitusjon, kriminalitet og 
mangel på sosial inkludering. Erfaring viser at denne gruppen fortsatt ikke i tilstrekkelig grad 
nås gjennom det eksisterende tjenestetilbudet. Gruppens sammensatte problemer krever derfor 
en styrket helhetlig og målrettet innsats, og en bedre samordning og koordinering av de 
eksisterende tjenestene. 
 
Med bakgrunn i situasjonen for de mest utsatte rusmiddelavhengige som ikke i tilstrekkelig 
grad nås gjennom det eksisterende hjelpetilbudet, ber departementet SKBO iverksette tiltak for 
å oppnå bedre helse og økt sosial inkludering for denne gruppen. Oppdraget vil gå over 
minimum 2 år. Innsatsen skal skje i tett samarbeid med Oslo kommune, Helse Sør-Øst og andre 
ideelle organisasjoner.  
 
Delmålene for oppdraget til SKBO er: 

- yte hjelp og øyeblikksomsorg når behovet er der  
- bidra til bedret helsetilstand, både fysisk og psykisk  
- bidra til økt sosial inkludering og fremme egen mestring 
- bedret samhandling mellom ulike deler av tjenesteapparatet, herunder også de ideelle 

organisasjonene 
- bedre kunnskapen og utvikle egnede arbeidsmåter i forhold til denne målgruppen.  

 
De tiltak SKBO iverksetter skal bidra til å bedre brukergruppens muligheter til å nyttiggjøre 
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seg eksisterende tiltak og tjenester i regi av Oslo kommune, Helse Sør-Øst og andre ideelle 
organisasjoner. Som del av tiltakene bør det tas hensyn til situasjonen til personer som ikke er 
hjemmehørende i Oslo, og det bør legges til rette for å styrke brukernes nettverk og kontakt 
med hjemkommunen.  
 
Det er et viktig hensyn at kommunenes og helseforetakets ansvar for de mest utsatte 
rusmiddelavhengige ikke svekkes unødvendig. Oppdraget skal løses i et samarbeid der alle 
parter bidrar ut fra sin rolle i tiltakskjeden. 
 
Departementet ber om at SKBO i gjennomføringen av oppdraget legger stor vekt på den etiske 
og faglige standard, og etablerer en praksis og metodebruk som er mest mulig transparent, slik 
at andre aktører kan følge arbeidet. 
 
Departementet ønsker at oppdraget skal undergis en følgeevaluering og vil komme tilbake til 
dette i eget brev. 
 
SKBO tildeles inntil 30 mill. kroner i 2009, og midlene vil med forbehold om Stortingets vedtak 
videreføres i 2010. SKBO bes å utarbeide budsjett for bruken av de tildelte midlene. 
Helsedirektoratet har mottatt søknad fra SKBO som vurderes i forhold til midler over kap 761 
post 70, tilskudd til frivillig rusarbeid. Tildeling av midler, og nærmere krav til rapportering og 
separat regnskap vil skje i eget brev. 
 

Etablering av samarbeidsgruppe 

Helse- og omsorgsministeren vil ta initiativ til å etablere en samarbeidsgruppe som skal støtte 
SKBO i gjennomføringen av oppdraget. Gruppen vil ha deltakere på høyt nivå fra Oslo 
kommune, Helse Sør-Øst, Oslo Politidistrikt og Helsedirektoratet.  
 
Deltakerne i samarbeidsgruppen representerer organisasjoner som rår over betydelige tiltak og 
tjenester, og de vil utfordres til å bidra til en mest mulig effektfull og koordinert innsats for å 
bedre situasjonen for de meste utsatte rusmiddelavhengige i Oslo. Departementet vil delta i 
første fase av arbeidet. Samarbeidsgruppen skal ledes av SKBO. Gruppen skal ha rådgivende 
og koordinerende funksjoner.   
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Andreas Disen e.f. 
ekspedisjonssjef 
 
 Øyvind Brandt  
 avdelingsdirektør 
 
 
 
 
Kopi: Helsedirektoratet 
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