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PLAN FOR RUS- OG PSYKISK HELSEARBEID 2013 – 2017 – MED BEHANDLING I 
OPPVEKST-, MILJØ- OG KULTURKOMITEEN OG HELSE- OG SO SIALKOMITEEN 
 
Bydelsdirektørens forslag til Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013 – 2017 er tidligere utsendt. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget vedtar den framlagte plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013 – 2017. 
 
 
Behandling i OMK: 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
OMK innstiller til bydelsutvalget å vedta den framlagte plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013 
– 2017. 
 
Forslag fra Arbeiderpartiet: 
OMK tar den fremlagte planen for rus- og psykisk helsearbeid til orientering og sender planen 
videre til BU for endelig behandling. 
 
Voteringsorden: 
Bydelsdirektørens forslag og A’s forslag ble satt opp mot hverandre. 
 
Votering: 
Arbeiderpartiets forslag ble vedtatt med 6 stemmer (3A, 1MDG, 1V, 1SV) mot 2 stemmer (1F, 
1H)  
 
Vedtak: 
OMK tar den fremlagte planen for rus- og psykisk helsearbeid til orientering og sender planen 
videre til BU for endelig behandling. 
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Behandling i HSK: 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i HSK: 
HSK innstiller til bydelsutvalget å vedta den framlagte plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013 – 
2017. 
 
Rødts forslag til vedtak: 
HSK innstiller til bydelsutvalget å vedta den framlagte plan for rus- og psykisk helsearbeid 
2013 – 2017 med følgende tillegg: 

1. Det offentliges tilbudet på behandlingsplasser for rus og psykiatri må økes slik at 
ventetiden for behandling blir redusert. Det er uverdig at mennesker som er motivert til 
behandling må vente lenge på behandling. 

2. Nederst på side to og øverst på side tre skriver Bydelsdirektøren: «Det er allment kjent at 
alkohol skaper store samfunnsmessige problemer som følge av at det er et ettertraktet og 
tilgjengelig nytelsesmiddel. I det forebyggende arbeidet er det nødvendig å ha høy 
oppmerksomhet mot alkoholbruk og dets konsekvenser.»  
Det fastslått at økt tilgjengelighet øker forbruket og misbruket av alkohol. Dette betyr at 
som en del av forebyggingen må tilgjengeligheten begrenses, både antall salgssteder og 
åpningstider 

3. Nederst på side 3 skriver Bydelsdirektøren: «Samhandlingsreformen kommer til å stille nye 
krav til rask etablering i bolig etter behandling».  
Mange vil ikke være tjent med at de skrives raskest mulig ut av institusjon. Særlig de som 
har tunge og sammensatte diagnoser vil det være behov for langvarige 
behandlingsopphold. I disse tilfellene må ikke Samhandlingsreformen bli styrende for hva 
slags behandling som det er behov for. 

 
Fs forslag til vedtak: 
Helse- og Sosialkomiteen foreslår nytt avsnitt under:  
 
Samarbeid 
Bydelen styrker/utvider booppfølgingstjenesten overfor mennesker med rus- og psykiatri 
problemer bosatt i egne boliger slik at det spesielt i de kommunale boligene med eldre beboere og 
barnefamilier blir tryggest mulig boforhold. 
 
Voteringsorden: 
Det ble først stemt over de to tilleggsforslagene. Deretter ble det stemt over bydelsdirektørens 
forslag til vedtak. 
 
Votering: 
Rødts forslag til vedtak falt med 8 (3A, 1H, 1V, 1MDG, 1SV, 1F) mot 1 (R) stemme. 
Fs forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Bydelsdirektørens forslag med vedtatte tilleggsforslag ble vedtatt med 8 (3A, 1H, 1V, 1MDG, 
1SV, 1F) mot 1 (R) stemme.  
 
Vedtak: 



3 

HSK innstiller til bydelsutvalget å vedta den framlagte plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013 – 
2017. Helse- og Sosialkomiteen foreslår nytt avsnitt under:  
 
Samarbeid 
Bydelen styrker/utvider booppfølgingstjenesten overfor mennesker med rus- og psykiatri 
problemer bosatt i egne boliger slik at det spesielt i de kommunale boligene med eldre beboere og 
barnefamilier blir tryggest mulig boforhold. 
 
 
 
Behandling i BU: 
 
Vedtak: 
 


