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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet 

Møtedato: 19.10.2021 

Sak: 287/21 
  

Tittel: Saksprotokoll - Bolig og tjenester til personer med psykiske 
lidelser og/eller rusmiddelavhengighet  

Resultat: Annet forslag vedtatt 

Arkivsak: 21/12731 
 
Vedtak: 

1. Formannskapet tar orienteringen om tiltakene for kvinner i rusmiddelavhengighet til 
etterretning og ber om en oppdatering på utviklingen innen disse tjenestene i løpet 
av våren 2022.  

2. Formannskapet støtter at kommunedirektøren får på plass bo - og tjenesteavtaler i 
botiltakene, der det er mulig.  

3. Formannskapet tar forholdene som er beskrevet på Jarleveien botiltak til 
etterretning, ser med sterk bekymring på kvaliteten på botiltaket, og ber om at 
tiltaket avvikles. En storby som Trondheim kan ikke være bekjent av at vi tilbyr 
uverdige og uegnede boliger til mennesker med rusmiddelavhengighet. 
Formannskapet ber kommunedirektøren så snart som mulig komme tilbake med en 
sak der det vurderes hvordan vi kan utvikle andre boformer for de ulike målgruppene 
som bor i Jarleveien i dag. Det er en forutsetning at man bygger opp alternative 
botilbud for beboerne i målgruppen før avvikling av Jarleveien. Nye boformer må 
være i tråd med nasjonale føringer med faglig fokus, og utvikles i tett dialog med 
tillitsvalgte og fagmiljø lokalt, det samme gjelder prosessen med avvikling av 
Jarleveien.  

4. Formannskapet ber kommunedirektøren gjennomgå organiseringen av ambulante 
tjenester på området, der nesten 300 personer får oppfølging av 4 ulike aktører. 
Organiseringen framstår uhensiktsmessig og Formannskapet ber om å få en sak 
tilbake ang organiseringen og en eventuell samkjøring av disse fire enhetene.  

5. Formannskapet ber kommunedirektøren sikre at rusmiddelavhengige som har 
gjennomgått behandling i TSB tilbys ordinær kommunal bolig til pasientene i tråd med 
nasjonale anbefalinger, slik at de skjermes fra rusmiljøet. For å hindre tilbakefall bør 
det foretas grundige sosialfaglig, rusfaglig og helsefaglige vurderinger når det kommer 
til hvor tett oppfølging det er behov for og hvor i kommunen det er hensiktsmessig å 
tilby kommunal bolig.  

6. Formannskapet ber kommunedirektøren få fortgang i å sørge for mer egnede lokaler 
og boligmasse for målgruppen som i dag benytter tilbudet i Bispegata, dette gjelder 
både hybelavdelingen og SAMUR. Beliggenheten bør være sentrumsnær og inneholde 
selvstendige boenheter, samtidig som man må sørge for at plasseringen er 
hensiktsmessig med tanke på omkringliggende bomiljø og kjente utfordringer for 
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gruppen som omsetning av rusmidler, innbrudd og økt risiko for branntilløp. 
Formannskapet ber om å holdes orientert om denne saken. 

7. Formannskapet ber kommunedirektøren legge frem en gjennomgang og evaluering 
av eksisterende hjelpetiltak for barn og unge under 18 år med et problematisk forhold 
til rus og/eller samtidige psykiske lidelser. 

 
Følgende flertallsmerknad fra partiene SV, H, MDG, Sp, V, U, FrP, Ap følger saken: 
Formannskapet anerkjenner at enhet for rustjenester de siste årene har gått igjennom store 
endringer og noen omorganiseringer, nedlegging av boliger for eksempel. Dette fører til 
slitasje på ansatte og må taes hensyn til ved nye omorganiseringer 
 
Behandling: 
Mona Berger (SV), alternativt forslag pva SV, H, MDG, Sp, V, U 

1. Formannskapet tar orienteringen om tiltakene for kvinner i rusmiddelavhengighet til 
etterretning og ber om en oppdatering på utviklingen innen disse tjenestene i løpet 
av våren 2022.  

2. Formannskapet støtter at kommunedirektøren får på plass bo - og tjenesteavtaler i 
botiltakene, der det er mulig.  

3. Formannskapet tar forholdene som er beskrevet på Jarleveien botiltak til 
etterretning, ser med sterk bekymring på kvaliteten på botiltaket, og ber om at 
tiltaket avvikles. En storby som Trondheim kan ikke være bekjent av at vi tilbyr 
uverdige og uegnede boliger til mennesker med rusmiddelavhengighet. 
Formannskapet ber kommunedirektøren så snart som mulig komme tilbake med en 
sak der det vurderes hvordan vi kan utvikle andre boformer for de ulike målgruppene 
som bor i Jarleveien i dag. Det er en forutsetning at man bygger opp alternative 
botilbud for beboerne i målgruppen før avvikling av Jarleveien. Nye boformer må 
være i tråd med nasjonale føringer med faglig fokus, og utvikles i tett dialog med 
tillitsvalgte og fagmiljø lokalt, det samme gjelder prosessen med avvikling av 
Jarleveien.  

4. Formannskapet ber kommunedirektøren gjennomgå organiseringen av ambulante 
tjenester på området, der nesten 300 personer får oppfølging av 4 ulike aktører. 
Organiseringen framstår uhensiktsmessig og Formannskapet ber om å få en sak 
tilbake ang organiseringen og en eventuell samkjøring av disse fire enhetene.  

5. Formannskapet ber kommunedirektøren sikre at rusmiddelavhengige som har 
gjennomgått behandling i TSB tilbys ordinær kommunal bolig til pasientene i tråd med 
nasjonale anbefalinger, slik at de skjermes fra rusmiljøet. For å hindre tilbakefall bør 
det foretas grundige sosialfaglig, rusfaglig og helsefaglige vurderinger når det kommer 
til hvor tett oppfølging det er behov for og hvor i kommunen det er hensiktsmessig å 
tilby kommunal bolig.  

6. Formannskapet ber kommunedirektøren få fortgang i å sørge for mer egnede lokaler 
og boligmasse for målgruppen som i dag benytter tilbudet i Bispegata, dette gjelder 
både hybelavdelingen og SAMUR. Beliggenheten bør være sentrumsnær og inneholde 
selvstendige boenheter, samtidig som man må sørge for at plasseringen er 
hensiktsmessig med tanke på omkringliggende bomiljø og kjente utfordringer for 
gruppen som omsetning av rusmidler, innbrudd og økt risiko for branntilløp. 
Formannskapet ber om å holdes orientert om denne saken. 
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Ola Lund Renolen (MDG) tilleggsforslag 
Formannskapet ber kommunedirektøren legge frem en gjennomgang og evaluering av 
eksisterende hjelpetiltak for barn og unge under 18 år med et problematisk forhold til rus 
og/eller samtidige psykiske lidelser. 
 
Mona Berger (SV), merknad pva SV, H, MDG, Sp, V, U 
Formannskapet anerkjenner at enhet for rustjenester de siste årene har gått igjennom store 
endringer og noen omorganiseringer, nedlegging av boliger for eksempel. Dette fører til 
slitasje på ansatte og må taes hensyn til ved nye omorganiseringer. 
 
Votering 
Ved alternativ votering mellom innstillinga og Bergers forslag, ble Bergers forslag enstemmig 
vedtatt. 
Lund Renolens forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Merknaden fra Berger ble støtta av partiene FrP, Ap, og følger saken som en 
flertallsmerknad. 
 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift


